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Resumo 

 

Os projetos de software desenvolvidos para órgãos da administração pública estão 

inseridos em um ambiente de grande complexidade e alto grau de incertezas. É comum os casos 

de projetos que se estendem por longos anos de desenvolvimento devido a requisitos instáveis 

ou mudanças motivadas por fatores políticos. A proposta do presente trabalho é realizar um 

estudo das abordagens ágil e tradicional de gestão de projetos, principalmente ao que se refere 

ao gerenciamento de escopo, e propor a combinação das ferramentas e técnicas descritas pelo 

Guia PMBOK com as práticas definidas pelo Framework Scrum, para atender as necessidades 

dos projetos de software de médio e grande porte desenvolvidos para órgãos da administração 

pública. Inicialmente é realizado um estudo bibliográfico apresentando os conceitos de projetos 

e gerenciamento de projetos. Em seguida, é realizado um estudo da abordagem tradicional de 

gestão de projetos representada aqui pelas práticas recomendadas pelo Guia PMBOK, e um 

estudo da abordagem ágil de gestão de projetos onde são apresentados seu histórico, seus 

princípios, e as práticas definidas pelo Framework Scrum, que é atualmente a metodologia ágil 

mais utilizada em projetos de software. Posteriormente, é realizado uma análise do cenário atual 

dos projetos de software destacando sua importância e suas principais características. Após isso 

são apresentados as especificidades e os principais desafios dos projetos desenvolvidos no 

âmbito da administração pública. Ao final, propõem-se a utilização de um modelo híbrido de 

gestão de escopo combinando a flexibilidade da metodologia ágil com previsibilidade e 

formalidade da abordagem tradicional, e assim atender as exigências e necessidades dos 

projetos de software da administração pública. 

 

Palavras Chave: Abordagens Ágil e Tradicional. Modelos Híbridos. Projeto Software na 

Administração Pública. Desenvolvimento Ágil de Software. 

  



 

 

   
 

Abstract 

 

Software projects, developed for public administration, are inserted in a complex 

environment with high degree of uncertainty. The development of these projects is common for 

long periods of years, due to unstable requirements or changes by political factors. The purpose, 

of this paper, is study about the agile and traditional approach to project management, especially 

about scope management, and to suggest a combination of tools and techniques described in 

the PMBOK Guide with the practices defined by the Scrum Framework, to understand the 

medium and large size software projects for public administration. Initially a bibliography study 

is carried out showing project and management concepts. After this, a study is realized about 

project traditional approach, using references and practices recommended by the PMBOK 

Guide, and a study about the agile approach that show the practices, and principles defined by 

the Scrum Framework, which is actually is the most used methodology for software projects. 

Later we present an analysis on the current scenario of software projects, highlighting their 

importance and their mainly characteristics. Next, the specifics and main challenges regarding 

the projects develops for public administration are presented. Finally, we propose the use of a 

hybrid model of scope management, combining the flexibility of the agile framework with the 

formal approach of the traditional model, and with that understanding the demands and needs 

of software projects in a public administration. 

 

Key Words: Agile and Traditional Approach. Hybrid Models. Software Project in the Public 

Administration. Agile Software Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os projetos de desenvolvimento de software estão inseridos em um ambiente de grande 

complexidade e constantes mudanças. As organizações em busca de transparência e 

produtividade estão cada vez mais dependentes de soluções de software para ganhar eficiência, 

controle e automatização de suas atividades. 

 Entretanto, é comum os casos de projetos de médio e grande porte, que devido às 

frequentes mudanças de escopo, se estendem por longos anos de desenvolvimento consumindo 

grandes quantias de recursos e estourando em muito as estimativas iniciais de custo e prazo. 

 Este problema pode ser ainda maior e mais frequente quando se trata de projetos de 

desenvolvimento de software para órgãos do governo (Estadual e Federal), onde além das 

mudanças oriundas do dinâmico e complexo ambiente da Tecnologia da Informação (TI), existe 

ainda as mudanças de escopo motivadas por fatores políticos ou fatores ambientais da 

administração pública, tais como: 

• Mudanças de governo que geram mudanças dos objetivos estratégicos; 

• Mudanças para atender novas exigências da legislação; 

• Necessidade de atender prazos políticos; 

• Falta de uma cultura organizacional de projetos. 

 

 Diante disso, e considerando que a eficiência deve ser um dos princípios da 

administração pública, se faz o seguinte questionamento: como identificar a melhor abordagem 

para gestão de escopo em projetos de desenvolvimento de software de médio e grande porte? 

Este questionamento deu origem ao objetivo geral deste estudo, que é propor uma 

combinação de práticas das abordagens ágil e tradicional para melhorar a eficiência da gestão 

de escopo em projetos de software de médio e grande porte desenvolvidos para órgãos da 

administração pública. 

Para alcançar o objetivo geral proposto se faz necessário o estabelecimento dos 

seguintes objetivos específicos: 

• apresentar os conceitos de projetos, gerenciamento de projetos e as melhores práticas 

do Guia PMBOK e do Framework Scrum; 

• descrever o cenário atual do desenvolvimento de software; 



 

 

   
 

• relatar os desafios e as especificidades dos projetos desenvolvidos no âmbito da 

administração pública; 

• relacionar as melhores práticas de gestão de escopo, segundo a perspectiva das 

abordagens ágil e tradicional, e esboçar a unificação destas práticas para suprir as 

necessidades dos projetos de software de médio e grande porte desenvolvidos para 

órgãos da administração pública. 

A importância deste estudo pode ser percebida ao analisar o resultado das pesquisas que 

apontam os principais fatores críticos de sucesso dos projetos. Segundo o PMSurvey 

(PMSURVEY.ORG, 2014), Figura 1, a gestão inadequada do escopo está entre os problemas 

mais comuns que levam ao insucesso dos projetos. Em um ranking com os principais problemas 

em projetos, o gerenciamento não adequado de escopo aparece em terceiro e quarto lugar 

divididos respectivamente em 58.5% referente escopo mal definido e 54,2% devido a mudanças 

constantes de escopos. A pesquisa mostra ainda que a entrega de projetos fora do prazo é 

apontada por 59.4% dos participantes como sendo o segundo principal problema de insucesso 

em projetos, problema este que também pode estar relacionado com a gestão inadequada de 

escopo. 

 

 

Fonte: PMSURVEY.ORG (2014) 

Figura 1 - Problemas mais frequentes em projetos 



 

 

   
 

 

De acordo com a pesquisa apresentada na Figura 1, as constantes mudanças de escopo 

estão entre as principais causas de fracassos em projetos. Contudo, sabemos que em projetos de 

desenvolvimento de software é praticamente impossível a entrega de valor de negócio e o 

atendimento das reais necessidades do cliente com um escopo fixo do início ao fim do projeto. 

Tradicionalmente a literatura relaciona o sucesso em projetos ao atendimento de escopo, 

custo e prazo, mas atualmente esta definição tem sido questionada pois o Guia PMBOK (PMI, 

2017, p.35) alerta que é possível que um projeto seja bem-sucedido do ponto de vista de escopo, 

custo e prazo e malsucedido do ponto de vista do negócio. Na visão atual, o sucesso é medido 

pela qualidade do projeto, cumprimento de prazos, conformidade com o orçamento e grau de 

satisfação do cliente. 

Em projetos de software as mudanças acontecem porque os objetivos mudam no 

decorrer do projeto na medida que o cliente vai entendendo suas necessidades. Dessa forma, 

podemos entender que as mudanças de escopo fazem parte do processo de desenvolvimento de 

software, e que elas são necessárias para garantir a entrega de um produto que agregue valor e 

que atenda as reais necessidades do cliente, entretanto, é preciso buscar práticas de gestão de 

projetos mais adequadas para tratar as mudanças quando elas surgirem. 

Para alcançar o objetivo proposto este trabalho foi estruturado em 4 capítulos principais. 

O primeiro capítulo realiza um estudo das abordagens ágil e tradicional de gestão de projetos, 

onde são apresentados os conceitos de projetos, gerenciamento de projetos e as melhores 

práticas do Guia PMBOK e do Framework Scrum. No segundo e terceiro capítulo são 

abordados, respectivamente, o cenário atual dos projetos de software e as especificidades dos 

projetos desenvolvidos no âmbito da administração pública. O quarto capítulo propõem a 

unificação das abordagens ágil e tradicional de gestão de escopo, com a finalidade de suprir as 

necessidades dos projetos de software da administração pública. 

2. OS CONCEITOS DE PROJETOS, GERENCIAMENTO DE PROJETOS E AS 

MELHORES PRÁTICAS DO GUIA PMBOK E DO FRAMEWORK SCRUM 

 Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos e teorias presentes na 

literatura e em trabalhos realizados e publicados pela comunidade. Para uma melhor 

compreensão deste estudo, serão apresentados os conceitos básicos sobre: Projetos, Guia 



 

 

   
 

PMBOK, Gerenciamento do Escopo do Projeto, Gerenciamento Ágil de Projetos, Manifesto 

Ágil e por fim sobre o Framework Scrum. 

2.1. CONCEITOS DE PROJETOS 

 De maneira geral projeto é uma intenção ou desejo de realizar algo no futuro. Este termo 

tem sido utilizado para diversos fins, mas sempre indicando que existe um plano ou algo 

importante a ser feito. 

 Segundo o PMBOK, o guia supremo do gerenciamento de projetos, um “projeto é um 

esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único” (PMI, 

2017, p.4). Ele possui um objetivo específico e único, e não deve ter duração indeterminada ou 

recursos ilimitados (pessoas, investimentos, equipamentos, etc.). 

 De acordo com a NBR/ISO 10006 (ABNT, 2006, p.2), projeto é um processo único, 

consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início e 

término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo 

limitações de tempo, custo e recursos. 

 Xavier (2009, p.2), define projeto como sendo “um esforço temporário (possui data de 

início e término), que tem por finalidade gerar um produto ou serviço com características 

peculiares que o diferenciam de outros que, já tenham sido produzidos”. 

 Podemos perceber nas citações acima que todos os autores concordam que projeto é 

algo “único” e “temporário”. Ele é temporário porque tem início e fim bem definidos no tempo, 

e é único por não fazer parte da rotina da empresa, pois o resultado de cada projeto é obtido sob 

um conjunto específico de atividades distintas que são empregadas para atingir um objetivo em 

particular. 

 Os projetos existem para atingir objetivos, que pode ser um resultado que o trabalho 

propõe, uma posição estratégica ou propósito a ser alcançado, um produto ou serviço a ser 

realizado. Os objetivos do projeto são alcançados através da produção de entregas, que pode 

ser definida como qualquer produto, serviço ou resultado que deve ser produzido para concluir 

um processo, fase ou projeto (PMI, 2017, p.1). 

 O Guia PMBOK (PMI, 2017, p.5) cita alguns exemplos de projetos, mas destaca que 

não estão limitados a: 

• Desenvolvimento de um novo produto, serviço ou resultado; 

• Fusão de duas organizações; 

• Realizar uma pesquisa cujo resultado será registrado; 



 

 

   
 

• Modificação de um programa de software usado em uma organização; 

• Construção de um prédio, planta industrial ou infraestrutura; 

 

Os projetos permitem a criação de valor de negócio através de benefícios tangíveis ou 

intangíveis que os resultados de um projeto fornecem às suas partes interessadas. Segundo o 

Guia PMBOK, há quatro fatores fundamentais que afetam as organizações e promovem o início 

de um projeto (PMI, 2017, p.7): 

• Cumprir requisitos regulatórios, legais ou sociais; 

• Atender a pedidos ou necessidades das partes interessadas; 

• Implementar ou alterar estratégias de negócio ou tecnológicas; e 

• Criar, melhorar ou corrigir produtos, processos ou serviços. 

 

 Sabemos que o ambiente atual de negócios é cada vez mais dinâmico e competitivo, e 

cada vez mais é exigido das organizações a necessidade de fazer mais com menos. Neste 

ambiente de constantes mudanças e competitividade, os projetos se apresentam como uma 

maneira chave de criar valor e benefícios nas organizações. O gerenciamento eficaz e eficiente 

de projetos permite às organizações (PMI, 2017, p.7): 

• Vinculem os resultados do projeto com os objetivos do negócio, 

• Concorram com mais eficácia nos seus mercados, 

• Sustentem a organização, e 

• Respondam ao impacto das mudanças de ambiente de negócios nos projetos, ajustando 

adequadamente os planos de gerenciamento de projetos. 

 

2.2. CONCEITO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Os projetos precisam ser gerenciados para cumprir os prazos, custos, aumentar a 

produtividade e atingir os seus objetivos com eficácia e eficiência. Entende-se por 

gerenciamento de projetos a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às 

atividades do projeto para atender aos seus requisitos (PMI, 2017, p.10). 

A atividade de gestão de projetos trabalha para que o projeto seja concluído com 

sucesso, e de maneira geral, isso significa atender os requisitos e alcançar objetivos definidos 

nas etapas de planejamento. 



 

 

   
 

De acordo com Cruz (2013, p.11), para que os objetivos do gerenciamento de projetos 

sejam alcançados é necessário as seguintes ações: (i) identificação dos requisitos; (ii) adaptação 

às diferentes expectativas das partes interessadas e às mudanças que podem acontecer ao longo 

do ciclo de vida do projeto; (iii) alcançar o balanceamento adequado das restrições do projeto, 

que podem estar relacionadas a escopo, qualidade, cronograma, orçamento, recursos, riscos e 

etc. 

O gerenciamento de projetos eficaz ajuda indivíduos, grupos e organizações públicas e 

privadas a (PMI, 2017, p.10): 

• Cumprirem os objetivos do negócio; 

• Satisfazerem as expectativas das partes interessadas; 

• Serem mais previsíveis; 

• Aumentarem suas chances de sucesso; 

• Entregarem os produtos certos no momento certo; 

• Resolverem problemas e questões; 

• Responderem a riscos em tempo hábil; 

• Otimizarem o uso dos recursos organizacionais; 

• Identificarem, recuperarem ou eliminarem projetos com problemas; 

• Gerenciarem restrições (por exemplo, escopo, qualidade, cronograma, custos, recursos); 

• Equilibrarem a influência de restrições do projeto (por exemplo, o aumento de escopo 

pode aumentar custos ou o prazo); e 

• Gerenciarem melhor as mudanças. 

 

 Kerzner (2011) destaca os seguintes benefícios potenciais do gerenciamento de 

projetos: 

• Identificação de responsabilidades funcionais para garantir que todas as atividades serão 

realizadas independentemente da rotatividade de pessoal; 

• Redução da necessidade de reporte contínuo; 

• Definição de prazos para o cronograma; 

• Identificação de uma metodologia para a análise de compensações; 

• Medição e comparação das realizações com os planos; 

• Antecipação de problemas e ações corretivas; 

• Melhora das estimativas em futuros planejamentos. 



 

 

   
 

 

De acordo com Xavier (2009, p.5), um dos grandes desafios do gerenciamento de 

projetos "é definir com clareza os produtos e serviços relacionados a seus objetivos, que, por 

sua vez, serão entregues ao patrocinador/cliente, estabelecendo o escopo do trabalho a ser 

realizado pela equipe”. 

 Kerzner (2006) ressalta a importância da escolha de uma metodologia para o 

gerenciamento do projeto, pois “[...] além de melhorar o desempenho durante a execução do 

projeto, ela criará, igualmente, as condições para aumentar a confiança dos clientes e, assim, 

aperfeiçoar o relacionamento com eles.” (KERZNER, 2006, p.102). 

2.3. O GUIA PMBOK 

 O Project Management Body of Knowledge ou simplesmente PMBOK, é um guia de 

conhecimentos e boas práticas em gerenciamento de projetos. De autoria e publicação do 

Project Management Institute (PMI), o PMBOK tem como objetivo fornecer as diretrizes para 

a gestão de projetos de qualquer natureza, porte ou complexidade. 

De acordo com Terribili Filho (2014), podemos entender o PMBOK “como sendo 

conjunto de normas, métodos, processos e práticas da área de Gerenciamento de Projetos, que 

se tornou um padrão de fato, utilizado em nível mundial pelos profissionais da área.” 

(TERRIBILI FILHO, 2014, p.51). 

 Segundo o Guia PMBOK, o conhecimento em gerenciamento de projetos inclui práticas 

tradicionais comprovadas e amplamente aplicadas, bem como práticas inovadoras que estão 

surgindo na profissão (PMI, 2017, p.1). 

 Contudo, é importante destacar que o PMBOK não é uma metodologia. As 

metodologias são utilizadas para definir processos, fluxos de trabalho e responsabilidades 

necessárias para atingir um objetivo. Ao denominarmos o PMBOK como um guia, significa 

que ele deve ser utilizado apenas como uma referência de conhecimento para gestão de projetos, 

e que precisa ser adaptado para cada ambiente organizacional. O Guia PMBOK não determina 

qualquer requisito ou obrigatoriedade para o gerenciamento de projetos, ele apenas documenta 

e disponibiliza as boas práticas. É responsabilidade das organizações e dos gerentes de projetos 

a definição de qual é a melhor combinação de processos, entradas, ferramentas, técnicas, saídas 

e fases para o ciclo de vida do projeto. 

Para descrever de forma organizada o trabalho a ser realizado durante o projeto, o Guia 

PMBOK utiliza-se de processos e subprocessos. Esses processos são apresentados de forma 



 

 

   
 

separada, mas como mostra a Figura 2, eles se relacionam e interagem durante a condução dos 

trabalhos. 

 

Figura 2 - Interações de grupo de processos dentro de um projeto ou fase 

 

Fonte: PMI (2017) 

 

 De acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2017), o gerenciamento de projetos é composto 

por 49 processos, sendo estes divididos em 5 grupos de processos: 

• Iniciação: Grupo de processos executados para formalizar e obter autorização para o 

início do projeto ou de uma nova fase de um projeto. 

• Planejamento: São os processos necessários para definir o escopo do projeto, refinar 

os objetivos e definir a linha de ação necessária para atingir os objetivos definidos; 

• Execução: Grupo de processos responsável pela execução do trabalho definido no plano 

de gerenciamento do projeto objetivando satisfazer os requisitos e especificações do 

projeto; 

• Monitoramento e controle: Grupo de processos exigidos para acompanhar, analisar e 

controlar o progresso e desempenho do projeto, identificar quaisquer áreas que serão 

necessárias mudanças no plano, e iniciar as mudanças correspondentes; 

• Encerramento: São os processos executados para finalizar formalmente a conclusão de 

um projeto, fase ou contrato. 

  



 

 

   
 

Contudo, é importante destacar que os grupos de processos não são fases do projeto. 

Grupos de processos são simplesmente um agrupamento lógico dos processos de gerenciamento 

de projetos descritos no Guia do PMBOK (PMI, 2017). 

Como pode ser visto na Tabela 1, além dos 5 grandes grupos de processos, o Guia 

PMBOK divide ainda os 49 processos em 10 áreas de conhecimentos de gerenciamento de 

projetos, são elas (PMI, 2017): 

• Gerenciamento da integração do projeto: Inclui os processos e as atividades 

necessárias para manter o projeto em sincronismo, identificando, definindo, 

combinando, unificando, coordenando, monitorando e registrando os documentos 

necessários das áreas de conhecimento PMBOK. 

• Gerenciamento do escopo do projeto: Inclui os processos necessários para assegurar 

que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para terminar o 

projeto com sucesso. Esta área é responsável por definir as atividades que devem ser 

realizadas para entregar o produto, serviço ou resultado. Além disso, essa área é capaz 

de definir critérios para determinar se o projeto foi completado. 

• Gerenciamento do cronograma do projeto: Inclui os processos necessários para 

gerenciar o término pontual do projeto. Esta área é responsável por estimar recursos, 

duração e sequenciar as atividades do projeto. 

• Gerenciamento dos custos do projeto: Esta área é responsável por fornecer uma 

estimativa preliminar do custo total do projeto já no seu início, desta forma é possível 

assegurar que o projeto terá todo recurso financeiro necessário para sua realização. Ela 

inclui todos os processos necessários para realizar o planejamento, estimativas, 

orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos do projeto. 

• Gerenciamento da qualidade do projeto: Inclui os processos necessários para 

incorporação da política de qualidade da organização com relação ao planejamento, 

gerenciamento e controle dos requisitos de qualidade do projeto e do produto. Este 

processo é responsável por garantir que o projeto satisfaça os objetivos e funções para 

os quais ele foi realizado. 

• Gerenciamento dos recursos do projeto: Inclui os processos necessários para 

identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários para a conclusão bem-sucedida 

do projeto. Nesta área acontece a definição dos tipos e perfis de profissionais que devem 

ser alocados em cada uma das etapas do projeto, bem como a sua hierarquia e a matriz 

de responsabilidades. 



 

 

   
 

• Gerenciamento das comunicações do projeto: Esta área incluí os processos 

necessários para garantir o desenvolvimento, recolhimento, distribuição, 

armazenamento, recuperação e destinação final das informações sobre o projeto de 

forma oportuna e adequada. 

• Gerenciamento dos riscos do projeto: Esta área inclui processos de planejamento, 

identificação, análise, respostas, monitoramento e controle, e o gerenciamento de riscos 

em um projeto. 

• Gerenciamento das aquisições do projeto: Esta área inclui os processos necessários 

para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto, 

além de gerenciar os contratos. O grande benefício desta área está na definição do que 

se deve adquirir, de quem, gerenciamento de contratos e pagamentos e se as entregas 

estão sendo realizadas de acordo com o combinado. 

• Gerenciamento das partes interessadas do projeto: Esta área inclui os processos 

necessários para identificar todas as pessoas ou organizações impactadas pelo projeto, 

analisando as suas expectativas e o impacto das partes interessadas no projeto, e 

desenvolvendo estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz das 

partes interessadas nas decisões e execução do projeto. 



 

 

   
 

Tabela 1 - Grupo de processos e mapeamento das áreas de conhecimento 

 

Fonte: PMI (2017) 

 

2.4. O GERENCIAMENTO DE ESCOPO DO PROJETO 

Em gerenciamento de projetos, “escopo é aquilo que o projeto tem como proposta de 

entrega, com base no trabalho a ser desenvolvido e requisitos previamente definidos”. Entende-

se que uma clara especificação do escopo é uma das tarefas mais importantes de um projeto, 

pois a partir da definição do escopo serão estabelecidos o cronograma, os custos, os recursos e 

os demais entregáveis do projeto (TERRIBILI FILHO, 2014, p.63). 

É importante destacar que em projetos o termo “escopo” pode se referir a escopo do 

produto ou escopo do projeto. O escopo do produto são as características e funções que 

descrevem o produto, serviço ou resultado, e está relacionado com os requisitos e especificações 

fornecidas pelo cliente ou outras partes interessadas. Já o escopo do projeto é o trabalho que 

deve ser feito para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções 

especificadas (PMI, 2017, p.131). 



 

 

   
 

Entende-se que o escopo do projeto pode ser maior que o escopo do produto pois 

depende da estratégia definida na condução do projeto. Como mostra a Figura 3, o escopo do 

produto é aquilo que o cliente receberá no final do projeto, enquanto que o escopo do projeto é 

aquilo que é necessário para viabilizar a entrega desse projeto dentro das especificações 

definidas pelo cliente (XAVIER, 2009, p.72). 

 

Figura 3 - Escopo do Projeto x Escopo para o Cliente 

 
Fonte: Xavier (2009) 

 

O gerenciamento de escopo trabalha basicamente com a definição do que está e o que 

não está incluído no projeto. Ele é composto pelos processos necessários para garantir que o 

projeto inclua todo o trabalho, e apenas o necessário, para que termine com sucesso (PMI, 2017, 

p.23). 

 O Guia PMBOK sugere 6 processos para o Gerenciamento de Escopo do Projeto, são 

eles: 

• Planejar o gerenciamento do escopo: É responsável por criar um plano que documenta 

como os escopos do projeto e produto serão definidos, validados e controlados. O 

principal benefício deste processo é fornecer instruções sobre como o escopo será 

gerenciado ao longo do projeto; 

• Coletar os requisitos: É o processo que define, documenta e gerencia as necessidades 

e requisitos do projeto necessários para atender as necessidades e expectativas das partes 



 

 

   
 

interessadas. Este processo fornece uma base para definição e gerenciamento do escopo 

do produto e do projeto; 

• Definir escopo: Desenvolve uma descrição detalhada do projeto e do produto. Neste 

processo é realizado a seleção dos requisitos finais do projeto e definido a declaração 

do escopo, que muito importante para o sucesso do projeto. Porém o principal benefício 

desse processo é que ele descreve os limites do produto, serviço ou resultado e os 

critérios para aceitação; 

• Criar a EAP: Realiza a subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em 

componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. A EAP fornece as partes 

interessadas uma visualização completa e estruturada do escopo total do trabalho e das 

entregas do projeto; 

• Validar o escopo: É responsável por formalizar a aceitação das entregas concluídas do 

projeto. O objetivo é obter das partes interessadas a aceitação das entregas, o que 

aumenta a probabilidade da aceitação final do produto, serviço ou resultado do projeto; 

• Controlar o escopo: É o processo que realiza o monitoramento do progresso do escopo 

e gerência as mudanças feitas na linha de base do escopo. A finalidade do processo é 

receber as solicitações de mudança de forma organizada e controlada, avaliar seus 

impactos no projeto, obter aprovação e refletir as mudanças solicitadas e aprovadas na 

linha de base do projeto. 

 

Como mostra a Figura 4, o Guia PMBOK define também Entradas e Saídas para cada 

um dos 6 processos do gerenciamento de escopo, e sugere ainda um conjunto de ferramentas e 

técnicas para realização dos trabalhos. Cabe ao gerente de projetos escolher as técnicas e 

ferramentas mais adequadas para as necessidades do seu projeto. 

No entanto, para evitar problemas ao longo do projeto recomenda-se que a 

documentação mínima para aprovação do escopo seja formada pelo Termo de Abertura do 

Projeto (TAP), Estrutura Analítica do Projeto (EAP), Lista de Requisitos com os critérios de 

aceite, e uma a Declaração de Escopo enfatizando o que está e não está contido no projeto 

(TERRIBILI FILHO, 2014, p.71). 

 

 

 



 

 

   
 

 
Figura 4 - Visão geral do Gerenciamento do Escopo do Projeto 

 

Fonte: PMI (2017) 
 

 O gerenciamento de escopo tem se mostrado como um dos fatores mais críticos para o 

sucesso em projetos. Problemas com o levantamento de requisitos, escopo mal definido ou 

alterações de escopo durante o ciclo de vida do projeto geralmente traz impactos negativos 

sobre prazos, custos e satisfação do cliente. 

O tempo dedicado ao planejamento e caracterização adequada do escopo é de suma 

importância, pois a definição inadequada dos objetivos do projeto gera incrementos não 

desejado do escopo, e como consequência, o aumento de custos, atrasos no cronograma, 

insatisfação do cliente e até mesmo o cancelamento do projeto (SOTILLE, 2014). 



 

 

   
 

É imprescindível que o escopo seja bem definido nas etapas iniciais do projeto, pois as 

mudanças implementadas depois do início terão um maior impacto sob os custos e prazos. Os 

efeitos das mudanças de escopo podem aumentar dramaticamente quanto mais tardiamente 

forem implementadas no ciclo de vida do projeto, afirma Portillo (2010), que faz as seguintes 

recomendações para que seja minimizado os riscos de mudanças de escopo após o início do 

projeto: 

“[...] devemos fazer o nosso melhor para desenvolver escopos de projetos 
precisos, que podem ser viabilizados com o envolvimento de todas as partes 
interessadas nessa tarefa; todas as perguntas são respondidas, e acordadas pelo 
patrocinador e/ou cliente; todo trabalho fora do escopo e as entregas são 
documentados; e, certificando-se que nenhum trabalho fora do escopo deve 
ser feito como parte do projeto.” (PORTILLO, 2010). 

  

Segundo o Guia PMBOK, os ciclos de vida do projeto podem variar de abordagens 

preditivas a abordagens adaptativas ou ágeis. Cada abordagem possui uma maneira particular 

para tratar a definição do escopo e tratar as solicitações de mudanças. No ciclo de vida preditivo 

as entregas são definidas no início do projeto e as solicitações de mudanças são gerenciadas 

progressivamente. Já no ciclo de vida adaptativo ou ágil as entregas são definidas para cada 

iteração e as mudanças que surgirem já são tratadas nas próximas iterações (PMI, 2017, p.131). 

 Em projetos com ciclo de vida adaptativo o escopo é desmembrado em um conjunto de 

itens compostos por requisitos e trabalhos a serem executados. Esses itens são organizados em 

uma lista denominada backlog do produto, e em cada iteração a equipe do projeto seleciona os 

itens mais prioritários que podem ser entregues no tempo definido para a próxima iteração. A 

abordagem ágil se mostra mais eficiente em cenários com requisitos instáveis e altos níveis de 

mudança, pois ao final de cada iteração é possível ter um feedback das entregas e assim garantir 

que o backlog do produto sempre reflita as reais necessidades do cliente (PMI, 2017, p.131). 

2.5. A GESTÃO ÁGIL DE PROJETOS 

2.5.1. O Manifesto Ágil 

 O Manifesto Ágil surgiu em fevereiro de 2001 quando 17 especialistas em projetos de 

software, praticantes de métodos ágeis, se reuniram para encontrar pontos comuns em projetos 

que tiveram sucesso em suas metodologias. A partir desses pontos comuns surgiu o manifesto 

para desenvolvimento ágil que contém quatro valores e 12 princípios. Sendo os valores: 



 

 

   
 

• Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas 

• Software em funcionamento mais que documentação abrangente 

• Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos 

• Responder a mudanças mais que seguir um plano 

 

 Os autores do manifesto declaram haver valor nos itens à direita, porém valorizam mais 

os itens à esquerda pois são os pilares da agilidade. Com base nesses valores foram criados doze 

princípios por trás do manifesto ágil, são eles: 

1. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de 

software com valor agregado. 

2. Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. 

Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o 

cliente. 

3. Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, 

com preferência à menor escala de tempo. 

4. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por 

todo o projeto. 

5. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte 

necessário e confie neles para fazer o trabalho. 

6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de 

desenvolvimento é através de conversa face a face. 

7. Software funcionando é a medida primária de progresso.  

8. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante 

indefinidamente. 

9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. 

10. Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. 

11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto organizáveis. 

12. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina 

e ajusta seu comportamento de acordo. 

 



 

 

   
 

2.5.2. Métodos Ágeis 

 Segundo Massari (2014, p.16) os métodos ágeis possuem melhor resultado em 

ambientes complexos, onde as variáveis que atingem o projeto ou produto, ainda, não estão 

muito bem definidas. Esta indefinição pode surgir por diversos fatores, como por exemplo: 

falhas nos processos de identificação das necessidades, por mudanças legais, fatores 

ambientais/culturais onde o projeto está inserido e alteração à nível estratégico da(s) 

organização(ões) envolvidas. 

 Devido aos princípios e valores que permeiam os métodos ágeis, como colaboração com 

o cliente mais que negociação de contratos e softwares em funcionamento mais que 

documentação abrangente, o impacto destas variáveis é melhor assimilado durante o 

desenvolvimento do projeto, uma vez que elas são identificadas logo no início de cada, 

permitindo à equipe do projeto tomar ações corretivas com esforço menor do que se a 

informação tivesse chegado no final do projeto. 

 Segundo Medeiros (2009, p.69), o conceito de metodologias ágeis é uma filosofia que, 

utilizando alguns valores e princípios, norteiam a forma de trabalho de muitas equipes através 

de metodologias e frameworks. As metodologias, como SCRUM, XP (Extreme Programming), 

FDD (Feature Driven Development), entre outras, implementam os valores e princípios do 

manifesto ágil associadas a um conjunto de práticas do cotidiano mundo do desenvolvimento 

de software. 

 Para Prass (2012, p 68) “[..] um grupo de metodologias de software baseado em 

desenvolvimento iterativo, onde os requisitos e soluções evoluem com o auxílio da colaboração 

e auto-organização das equipes.”. O desenvolvimento de software sendo iterativo e incremental, 

contando com a colaboração de todos os envolvidos no projeto, como equipes e clientes, 

gestores, fornecedores, possibilita que sejam realizadas entregas mais rápidas e frequentes, 

entregando valor ao cliente já no início do projeto. Massari (2014, p.16) reforça que ao utilizar 

estratégias de entregas iterativas, curtas e incrementais, que permitem mudanças no plano 

original, ajuda a mitigar os riscos derivados do cenário complexo. 

 

2.5.3. O Framework SCRUM 

 Criado por Jeff Sutherland e Ken Schwaber, no início da década de 90, o Scrum é um 

framework que fornece práticas para o desenvolvimento em projetos, pensado inicialmente para 

o mundo do desenvolvimento de software, que até então era dominado por metodologias 



 

 

   
 

prescritivas e hierarquizadas que exigiam um enorme detalhamento de suas atividades que 

culminavam em atrasos nos cronogramas e estouros de orçamentos. 

 Alinhado aos fundamentos dos métodos ágeis o Scrum trabalha de maneira iterativa e 

incremental para realizar as entregas de valor. Suportado por três pilares, visibilidade, inspeção 

e adaptação, que são fundamentais para uma relação transparente e comunicativa entre os 

membros da equipe, permite que o senso de melhoria contínua seja praticado durante o projeto 

(MEDEIROS, 2009, p.69). 

 O Scrum não se destina a dar instruções às equipes, no sentido de orientá-las de qual 

forma deverão conduzir o trabalho, mas sim dando-lhes o poder para entregar o produto 

esperado. No Scrum as responsabilidades são compartilhadas entre os três papéis (Product 

Owner, Scrum Master e Scrum Team) que compõem a equipe, não existindo a figura do gerente 

de projetos. 

 O Product Owner, ou Dono do Produto, é o responsável por transmitir os desejos e 

necessidades das partes interessadas para a equipe do projeto. Ele é a pessoa que define os itens 

que fazem parte do projeto, sendo de sua responsabilidade a priorização e manutenção destes 

itens sempre tomando por base o valor do negócio. 

 O Scrum Master não tem autoridade de gestão, ele tem como missão garantir o uso 

adequado da metodologia atuando também como um facilitador, trabalhando fortemente na 

remoção de impedimentos e protegendo a equipe de interferências externas. Pode-se descrever 

as funções do Scrum Master como: 
“[..] remover todos os obstáculos que dificultem os objetivos da equipe na 
Sprint, visando aumentar a produtividade [...], pode ser fácil resumir o 
trabalho de um Scrum Master em uma frase ou duas, mas os cenários que ele 
pode enfrentar são verdadeiramente infinitos.” (FABIO, 2012, p.70). 

 

 O Scrum Team, ou Equipe Scrum, é a equipe de desenvolvimento propriamente dita, 

seus membros cooperam entre si para se auto gerenciar. Normalmente as relações entre seus 

integrantes são amistosas e informais propiciando um ambiente favorável. A seleção das 

atividades que precisam ser executadas é realizada pelos próprios desenvolvedores que 

restringe o seu caráter individualista dando espaço para um pensamento que visa o bem da 

equipe. 

 O Scrum possui alguns artefatos e cerimônias (etapas) que ajudam as equipes a resolver 

problemas complexos e adaptativos, Figura 5. Segundo Sutherland e Schwaber (1991) As 

cerimônias são oportunidades de a equipe inspecionar e adaptar alguma coisa no projeto, 



 

 

   
 

fornecendo também, transparência e inspeção nos processos e procedimentos. Para garantir que 

uma quantidade adequada de tempo seja alocada para o planejamento, sem que hajam perdas 

no processo, as cerimônias possuem uma duração máxima que varia de acordo com sua 

finalidade. 

Fonte: BRAS (2001) 

 

Sutherland e Schwaber (1991) descrevem o Product Backlog como “[...] lista todas as 

características, funções, requisitos, melhorias e correções que formam as mudanças que devem 

ser feitas no produto nas futuras versões. Os itens do Backlog do Produto possuem os atributos 

da descrição, ordem e estimativa.”. 

 Os itens mais altos no backlog, por determinarem as atividades de desenvolvimento 

prioritárias, devem estar mais claros e mais detalhados que os itens mais abaixo. Quanto menor 

a ordem na lista menor o nível e esforço de detalhamento do item. À medida que o projeto 

avança e o produto é utilizado é comum que o Product Owner, adicione, remova e reordene os 

itens do Product Backlog. Para Sutherland e Schwaber (1991, p.13) os requisitos nunca param 

de mudar, condições de mercado e tecnologia podem causar mudanças, por isso eles consideram 

o Backlog do Produto como um artefato vivo.  

 O Backlog da Sprint é um conjunto de itens do Backlog do Produto que foram 

selecionados para a Sprint, ele é a previsão da equipe de desenvolvimento sobre qual 

funcionalidade estará na próxima entrega e quais as atividades necessárias para sua realização. 

Figura 5 - Ciclo de Vida SCRUM 



 

 

   
 

O Backlog da Sprint é alterado somente pela equipe de desenvolvimento que ao longo do 

trabalho pode identificar novas atividades a serem realizadas para concluir o objetivo da Sprint. 

 Para Sutherland e Schwaber (1991) a Sprint é a o coração do Scrum, um time-box de 

um mês ou menos, durante o qual um “Pronto”, versão incremental potencialmente utilizável 

do produto, é criado. As Sprints possuem duração coerentes em todo o esforço do 

desenvolvimento e iniciam imediatamente após a conclusão da Sprint anterior. 

 As Sprints são compostas por reunião de planejamento, reuniões diárias, 

desenvolvimento do trabalho, revisão da Sprint e retrospectiva da Sprint. Cada Sprint tem a 

definição do que é para ser construído, um plano projetado e flexível que irá guiar a construção, 

o trabalho e o resultado do produto. 

 Para auxiliar na execução das Sprints, manter o engajamento e a motivação das partes 

interessadas e na entrega de valor pode se utilizar ferramentas como Kanban e Burndown Chart 

(MASSARI, 2014, p.107). A ferramenta Kanban, Figura 6, pode ser utilizada como um quadro 

de requisitos ordenados por prioridade, permitindo a visibilidade do progresso do projeto, a 

detecção de problemas e impedimentos, a interatividade da equipe e torna as informações 

visíveis a todos e não somente à equipe do projeto. 

 Segundo Cruz (2013, p.217) o quadro deve ter no mínimo as áreas de História, que 

agrupam as tarefas a fazer, as fazendo e as feitas podendo complementar com uma área dedicada 

para as tarefas não planejadas. Cruz ainda sugere a utilização de cores distintas para cada tipo 

de tarefa, citando como exemplo as cores: amarelo para tarefas normais, azul para as que não 

foram previstas ou testes e vermelho para as tarefas bloqueadas ou que estão bloqueando outras. 



 

 

   
 

Fonte: Yeret1 

 

Já o Gráfico de Burndown, Figura 7, é utilizado como ferramenta de monitoramento e 

controle, pois permite verificar se o prazo e escopo do projeto estão seguindo conforme o 

planejado, além de permitir visualizar as tendências do projeto. Ele exibe o esforço 

remanescente na linha do tempo para finalizar o projeto, o release ou a iteração (MASSARI, 

2014, p.145). 

O Gráfico de Burndown pode refletir o registro dos esforços restantes tanto do Backlog 

do Produto quando do Backlog da Sprint, podendo possuir qualquer unidade de medida que seja 

de conhecimento e entendimento da equipe. Para o gráfico do produto comumente é utilizado 

como medida o próprio número de Sprints, já para o gráfico que representa o andamento da 

Sprint geralmente são utilizadas as horas ou pontos por História. (CRUZ, 2013, p.221). 

 

 

 

                                                
1 Disponível em: <https://www.scrum.org/resources/blog/limiting-work-progress-wip-scrum-kanban-what-when-
who-how> Acesso em dez. 2018. 

Figura 6 - Kanban 



 

 

   
 

Figura 7 - Gráfico Burndown 

Fonte:  Mitchell2 

 

Antes do início do desenvolvimento da Sprint são feitas, de maneira colaborativa por 

todo o time Scrum, as reuniões de planejamento, seu principal objetivo é determinar o que será 

entregue ao final do período e como o trabalho para implementar a entrega será realizado. Nesta 

fase os itens serão selecionados pela equipe Scrum, levando em consideração a priorização dos 

itens, realizada pelo Product Owner, e a capacidade da equipe em entregar os produtos 

selecionados. No planejamento também são definidos os critérios de qualidade e de aceite do 

resultado que será entregue no final da etapa. 

 Para Fábio (2012, p.73), a reunião diária é um evento que serve como verificação do 

desenvolvimento na direção da meta da Sprint. Esta reunião deve ocorrer em pé e com duração 

máxima de quinze minutos, preferencialmente no mesmo local e horário. Sutherland e 

Schwaber (1991) dizem que as reuniões diárias melhoram as comunicações, eliminam outras 

reuniões, identificam e removem impedimentos para o desenvolvimento, destacam e promovem 

rápidas tomadas de decisão, e melhoram o nível de conhecimento da Equipe de 

Desenvolvimento. 

                                                
2 Disponível em: < https://www.scrum.org/resources/blog/faking-it-estimates-and-metrics-scrum> Acesso em dez. 
2018. 

Figura 7 - Gráfico Burndown 



 

 

   
 

 Ao concluir a Sprint a equipe Scrum e as partes interessadas se reúnem para avaliar o 

que foi realizado. Esta reunião recebe o nome de Revisão da Sprint e nela é apresentado todas 

as funcionalidades desenvolvidas e não desenvolvidas e as dificuldades encontradas, 

permitindo ao Dono do Produto avaliar o resultado e seu impacto nos itens restantes. 

E por fim a Retrospectiva da Sprint, um encontro facilitado pelo Scrum Master, onde a 

equipe discute a Sprint recém-concluída em busca de melhorias nos processos, identificação de 

lições aprendidas e outras sugestões que possam tornar o desenvolvimento da equipe mais 

prazeroso e produtivo. 

 

  



 

 

   
 

3. DESCRIÇÃO DO CENÁRIO ATUAL DO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE  

Em busca de transparência e produtividade as organizações estão cada vez mais 

dependentes das soluções de software. Hoje em dia é inimaginável pensar em uma organização 

sem pensar na utilização de algum tipo de software para gestão das informações ou 

automatização das atividades. Sommerville (2011) destaca que o mundo moderno não poderia 

existir sem os sistemas de software: 

“[...] Infraestruturas e serviços nacionais são controlados por sistemas 
computacionais, e a maioria dos produtos elétricos inclui um computador e 
um software que o controla. A manufatura e a distribuição industriais são 
totalmente informatizadas, assim como o sistema financeiro. A área de 
entretenimento, incluindo a indústria da música, jogos de computador, cinema 
e televisão, faz uso intensivo de software.” (SOMMERVILLE, 2011, p.2). 

 

Contudo, está dependência além de aumentar a demanda por sistemas cada vez mais 

sofisticados, aumenta também a exigência por profissionais capacitados e processos mais 

eficientes para tratar as inúmeras variáveis dos projetos de software. 

De acordo com os dados do CHAOS Report, publicados pela The Standish Group, em 

2015 apenas 29% dos projetos de software foram entregues dentro do prazo, dentro do 

orçamento e com funcionalidades completas (sucesso); 52% dos projetos foram entregues fora 

do prazo, fora do orçamento ou com funcionalidades incompletas (desafios); e 19% dos projetos 

fracassaram. Ao analisar os dados das pesquisas realizadas entre os anos de 2006 e 2015, 

apresentados na Figura 8, podemos concluir que nos últimos anos mais da metade dos projetos 

de software fracassaram, tiveram seu custo e prazo excedidos ou não atenderam os requisitos 

dos usuários. 



 

 

   
 

Figura 8 - Taxa de sucesso em projetos de software 

 
Fonte: CHAOS Report de 2006 até 2015 

 

O relatório CHAOS Report de 2015 faz também uma análise dos fatores de sucesso dos 

projetos e mostra os possíveis caminhos para resolver os problemas de projetos que não 

atingiram os seus objetivos. De acordo com o instituto, os projetos que utilizaram métodos ágeis 

tiveram quase quatro vezes mais sucesso do que os projetos que utilizaram o método tradicional 

em cascata em seu processo de desenvolvimento. 

 

  



 

 

   
 

4. RELATO DOS DESAFIOS E AS ESPECIFICIDADES DOS PROJETOS 

DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Os projetos de software de médio e grande porte tendem a ser um desafio para qualquer 

organização, no entanto, quando se trata do desenvolvimento desses projetos no âmbito da 

administração pública o desafio pode ser ainda maior, pois além dos problemas inerentes do 

complexo e dinâmico setor de Tecnologia da Informação existe ainda as especificidades da 

administração pública, como: diferentes órgãos reguladores/fiscalizadores,  legislações 

especificas para contratação e aquisição de softwares, contratação ou terceirização de equipes, 

de desenvolvimento e/ou manutenção, estrutura administrativa complexa e engessada entre 

outros fatores.  

De acordo com o Government Extension to the PMBOK Guide (Extensão para Governo 

do Guia PMBOK), geralmente os projetos de governo possuem características únicas em 

relação aos projetos do setor privado, tais como: (i) restrições legais; (ii) prestação de contas ao 

público; (iii) a utilização de recursos públicos. Dessa forma, cabe a equipe de gerentes de 

projetos reconhecer essas características a fim de gerenciar o projeto de forma eficiente e eficaz 

(PMI, 2006, p.5). 

Em projetos da administração pública considera-se muito mais os benefícios ao cidadão 

no lugar de resultados financeiros, afirma Pisa e Oliveira (2014), que enumeram algumas 

características que são exclusivas de projetos da área pública: 
“[..] (i) o aspecto social dos projetos governamentais; (ii) a obrigatoriedade da 
previsão dos recursos para execução do projeto em lei, mais especificamente 
na Lei Orçamentária Anual (LOA); (iii) a obediência à Lei 8.666/93 que 
regula a contratação através de diversas modalidades, contemplando, de modo 
geral, o menor preço; (iv) o excesso de normatizações que provocam demoras 
na execução dos projetos; (v) a existências de diferentes órgãos de controle 
nas diversas esferas de governo; (vi) a exigência de prestação de contas à 
sociedade em virtude dos princípios da transparência e accountability na 
governança pública.” (PISA e OLIVEIRA, 2014). 

 

Geralmente os projetos da administração pública são mais abrangentes em relação às 

partes interessadas (Stakeholders), e isto pode se tornar um fator de complexidade para gestão 

de escopo, já que existe um maior o número de pessoas com diferentes requisitos e expectativas 

em relação ao projeto. Segundo Bottini (2012), uma das peculiaridades do setor público é o 

grande universo de partes interessadas: 

• Público em geral; 



 

 

   
 

• Agências/Órgãos reguladores; 

• Oposição; 

• Imprensa; 

• Fornecedores; 

• Setor privado; 

• Gerações futuras (sustentabilidade). 

 

Outra característica dos projetos da administração pública que pode criar instabilidade 

de requisitos é a existência de cargos em comissão. Muitas vezes a equipe do cliente que 

participa do processo de definição requisitos é formada por funcionários que ocupam cargos 

em comissão, e isto eleva o risco de problemas como mudanças de escopo ou requisitos 

conflitantes, já que fatores políticos podem levar a substituição da equipe por funcionários de 

outro grupo político, que em alguns casos tem visão e interesses diferentes do grupo anterior. 

Os projetos da administração pública geralmente enfrentam dificuldades e desafios 

relacionados com a cultura e estrutura organizacional. Bottini (2012) descreve essas 

dificuldades como possíveis armadilhas para gestão de projetos, são elas: 

• Uma nova metodologia ter início no meio da vigência de uma gestão; 

• Execução das ações situadas na atividade-meio sem a garantia de poder executar aquelas 

da atividade-fim; 

• Planejamento de projetos desprovido do interesse de quem detêm o poder; 

• Comprometimento com projetos superiores à capacidade física e aportes financeiros; 

• Controle descentralizado; 

• Descontinuidade do trabalho. 

 

Bottini (2012) em seu estudo sobre gestão de projetos do setor público aponta alguns 

fatores de riscos em projetos desta área, como pode ser visto na Tabela 2. Analisando este 

estudo podemos entender que muitos desses fatores, se não gerenciados da forma adequada, 

podem influenciar negativamente os processos de definição de requisitos e escopo do projeto. 



 

 

   
 

Tabela 2 - Principais fatores de risco nos Projetos do Setor Público 

 

Fonte: BOTTINI (2012) 

 

  



 

 

   
 

5. ESBOÇO DA UNIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS ÁGIL E TRADICIONAL PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROJETOS DE SOFTWARE DE MÉDIO E 

GRANDE PORTE DESENVOLVIDOS PARA ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

Uma pesquisa divulgada pelo Project Management Institute (PMI), Pulse of the 

Profession 2017, demonstra que nos últimos anos houve uma melhora expressiva nas taxas de 

sucesso de projetos. Em 2017 as empresas do mundo inteiro reduziram cerca de 20% a 

quantidade de dinheiro desperdiçado em projetos em relação ao ano anterior. Entre os motivos 

dessa melhora está a utilização de abordagens ágeis de gerenciamento de projetos. 

Ultimamente as metodologias tradicionais passaram a ser questionadas devido a suas 

limitações em cenários dinâmicos e complexos, e em ambientes de inovação (Eder et al., 2014). 

Diante disso, as empresas têm desenvolvido suas próprias metodologias de gestão de projetos 

associando as boas práticas do modelo tradicional, indicados para cenários estáveis com escopo 

bem definido, com as boas práticas do modelo ágil, indicados para cenários dinâmicos e 

flexíveis como são os cenários do setor da Tecnologia da Informação. Está combinação de 

práticas vem sendo denominado de modelos híbridos de gerenciamento, que tem como 

finalidade obter melhores resultados, conciliando agilidade e flexibilidade com previsibilidade 

(BARRETO et al., 2015; SILVA E MELO, 2016). 

Este esboço de unificação das metodologias ágil e tradicional busca associar as práticas 

e processos consolidados no Guia PMBOK com a flexibilidade fornecida pelo Framework 

Scrum, para tornar a gestão de escopo em projetos de software na administração pública 

flexível, mantendo o controle dos gastos e aumentando a eficiência. 

5.1. CICLO DE VIDA PMBOK/SCRUM 

Apesar do Guia PMBOK sugerir processos para gerenciar um projeto do início ao fim 

ele não diz como isso pode ser feito, ele não propõe uma metodologia para aplicação de suas 

boas práticas (CRUZ, 2013 p.43). Pensando nessa lacuna metodológica, deixada pelo PMBOK, 

pesquisadores sugerem a utilização de metodologias ágeis, como o Scrum, para preencher a 

ausência de informações de como fazer (BARRETO et al., 2015). O conceito de modelo híbrido 

associa as boas práticas de planejamento e controle dos métodos tradicionais, com as boas 

práticas do modelo ágil para a solução de problemas em ambientes dinâmicos (SILVA E 

MELO, 2016). 



 

 

   
 

Cruz (2013, p.45) sugere um modelo de ciclo de vida, Figura 9, que une de maneira 

natural o Guia PMBOK e o Scrum elevando os pontos fortes e diminuindo as fraquezas e 

limitações de cada abordagem. O modelo permite a visualização das boas práticas do PMBOK 

a partir do ciclo de vida do Scrum e entender como encaixar e utilizar estas boas práticas. 

 

Figura 9 - Ciclo de vida Scrum + Guia PMBOK 

 

Fonte: CRUZ (2012, p.47) 

 

 Ao unir o Scrum e PMBOK para a realização do gerenciamento do projeto o esforço 

para coleta e definição dos requisitos antes concentrado no início do projeto, pela ótica do 

PMBOK, agora passa a compor o chamado ciclo iterativo e incremental, que no Scrum recebe 

o nome de Sprint. Cada nova fase iniciará um novo ciclo sempre começando pela visão do 

produto a ser entregue no final da fase e terminando com o pacote entregue e aceito pelo cliente 

(CRUZ, 2013, p.95). 

5.2. PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO COM PMBOK/SCRUM 

No que se refere à gestão de escopo, a adoção de modelos híbridos através da 

combinação de práticas tradicionais dos guia PMBOK, seus processos, com as práticas da 

abordagem ágil do framework SCRUM, suas cerimônias, permite que o processo de coleta e 

manutenção dos requisitos (Backlog do Produto) sejam definidos através de um artefato, vindo 

do PMBOK, chamado de Plano de Gerenciamento de Escopo, onde são descritos os 

procedimentos necessários para definir, desenvolver, monitorar, controlar e validar o escopo 

(PMI, 2017). O principal objetivo de um Plano de Gerenciamento do Escopo não é evitar as 



 

 

   
 

mudanças, mas sim evitar alterações não controladas e não assistidas (Cruz, 2013, p.103). Na 

Tabela 3 podemos verificar o mapeamento dos processos do gerenciamento do escopo do 

PMBOK no Framework Scrum. 

 

Tabela 3 - Alinhamento das Cerimônias Scrum com o Gerenciamento do Escopo PMBoK  
 

Cerimônias 
do Scrum 

Processos do Gerenciamento do Escopo - PMBOK 
Planejar 
Gerencia
mento do 
Escopo 

Coletar 
Requisitos 

Definir 
Escopo Criar EAP Validar 

Escopo 
Controlar 
Escopo 

Fase de 
preparação X X X X   

Planejamento 
do Sprint  X X   X 

Ciclo Diário      X 

Revisão do 
Sprint  X   X X 

Retrospectiva 
do Sprint       

Refinamento 
do Backlog  X    X 

 

Fonte: Chacon (2015, p.70) (Adaptado) 

O plano de gerenciamento do escopo deve conter informações acerca de como o projeto 

será definido nas etapas de planejamento e descrever no mínimo quem serão os responsáveis 

pelo trabalho de definição do escopo. Deve descrever como os trabalhos serão realizados na 

etapa de definição, que artefatos serão produzidos para que seja considerado definido e possa 

ser enviado para o desenvolvimento, como será realizado o monitoramento e controle do escopo 

e como serão feitas as validações.  O principal resultado desse processo são as orientações de 

como o escopo será gerenciado durante todo o projeto (CHACON, 2015). É importante ressaltar 

que: 

 “Não há dúvidas de que o escopo é um artefato de extrema 
importância para qualquer projeto e, se tratando aqui de uma 
abordagem mista, é preciso que este plano de gerenciamento do 
escopo contemple algumas das técnicas do Guia PMBOK e algumas 
das ferramentas do Scrum, fortalecendo mais uma vez a proposta de 
união apresentada.” (CRUZ, 2013, p.103). 



 

 

   
 

5.3. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

O gerente de projeto e o Scrum Máster possuem responsabilidades complementares 

sendo proposto uma parceria no desenvolvimento das atividades de ambos. O GP é o 

responsável por elaborar o plano de gerenciamento do escopo, contando com o auxílio do 

Scrum Master e do Product Owner para realizar a coleta dos requisitos e definição do escopo 

do projeto e da Sprint (CHACON, 2015). 

Como no Scrum, neste modelo híbrido, o Product Owner não deve definir todas as 

Histórias logo no início do projeto, e sim ao longo da sua execução, devendo realizar seu 

planejamento através de ondas sucessivas, e detalhando de maneira incremental o escopo ao 

longo do tempo, conforme Vargas (2016) “o planejamento em ciclos permite a adequação do 

escopo e implementação das mudanças de forma ágil”. Para facilitar o planejamento e 

detalhamento, as Histórias são divididas em entregas do produto, que são organizadas de acordo 

com os valores que agregam ao negócio do cliente. 

Num primeiro nível as Histórias são analisadas pela ótica das entregas, contudo uma 

entrega poderá ocorrer após a conclusão de uma ou mais Sprint, devido a isso incorpora-se um 

segundo nível de detalhamento das Histórias, mas desta vez com foco na próxima Sprint. 

Portanto neste nível o PO preocupa-se em detalhar e buscar o entendimento somente para as 

Histórias que farão parte da próxima Sprint, das demais, ele precisa ter um entendimento macro 

e superficial, somente para identificar dependências ou influências. 

5.4. ASSOCIANDO A EAP E AS HISTÓRIAS DO USUÁRIO 

Para se gerenciar o escopo do projeto, Guia PMBOK, utiliza-se da EAP (Estrutura 

Analítica do Projeto), que possibilita o controle e acompanhamento de todo o trabalho contido 

em um projeto. A EAP é uma decomposição hierárquica do trabalho a ser realizado no projeto, 

sua estrutura mostra graficamente uma subdivisão de entregas em componentes menores e mais 

gerenciáveis, que recebem o nome de pacotes de trabalho, segundo o Guia PMBOK (CRUZ, 

2013, p.121). 

Segundo Cruz (2013) a EAP permite que a equipe de desenvolvimento tenha um 

acompanhamento visual de todos os objetos que precisam ser construídos no projeto, o que 

contribui para que não se esqueça de construir nada nem deixe nenhum pacote de trabalho 

incompleto. 

Ao desenvolver a EAP, utilizando a metodologia mista, é necessário aplicar o conceito 

de pacotes de trabalho fazendo uma associação às Histórias de Usuário, ou seja, cada História 



 

 

   
 

acaba sendo um pacote de trabalho da EAP. Isto permite que com um único esforço de ajustar 

o formato visual da História ela possa seguir os padrões estruturais da EAP. 

No Scrum determinadas Histórias são muito grandes ou complexas para serem 

estimadas, recebendo o nome de Épicos. Para facilitar o trabalho de detalhamento e permitir a 

correta avaliação de esforço, estes Épicos servem de agrupadores na EAP e são decompostos 

em partes menores, gerando assim novas Histórias, associadas ao Épico que lhe deu origem, 

como exemplificado na Figura 10 sugerida por Cruz (2012). 

Fonte: CRUZ (2012, p.124) 

 

Assim como na metodologia tradicional a EAP traz consigo alguns componentes que 

auxiliam na gestão do escopo, como o conceito de contas de controle, que são pontos de controle 

do cronograma, custo ou escopo, bem como o conceito de Dicionário da EAP, que é um 

documento que tem como objetivo fornecer informações detalhadas dos elementos da estrutura 

analítica do projeto. 

Nesta metodologia, o dicionário poderia ser utilizado para realizar o registro das 

informações relevantes, associadas às Histórias, entregas, marcos, dependências ou premissas. 

Os critérios de aceitação, descrição dos recursos necessários para a atividade e referências 

técnicas são exemplos de informações que poderiam estar descritas no dicionário da EAP. 

 

Figura 10 - Estrutura e Decomposição da EAP 



 

 

   
 

6. CONCLUSÕES 

A gestão do escopo do projeto se destaca como uma das disciplinas mais importantes 

do gerenciamento de projetos, sendo que sua gestão inadequada está entre as principais causas 

de insucesso em projetos, perdendo apenas para os problemas de comunicação. Em ambientes 

dinâmicos e complexos, como da administração pública, nem sempre uma única abordagem de 

gestão de escopo é suficiente para alcançar resultados que reduzam os problemas com prazos e 

alterações de escopo. Desta forma, este estudo tem como objetivo identificar as melhores 

práticas de gestão de escopo, sob as perspectivas das abordagens ágil em conjunto com a 

tradicional, com foco nas necessidades do desenvolvimento de software de médio e grande 

porte para órgãos da administração pública. 

Ao longo desta pesquisa foi possível verificar que a união das metodologias tradicionais 

e ágeis gera um novo modelo de gerenciamento de escopo em projetos de softwares, que 

possibilita extrair o melhor das duas abordagens, que muitas vezes, não são exploradas, ao 

máximo, utilizando qualquer um dos métodos separadamente. 

Buscando responder ao objetivo principal desta pesquisa, que visa propor uma 

combinação de práticas das abordagens ágil e tradicional para gestão do escopo em projetos de 

software, de médio e grande porte, na administração pública, os estudos revelaram que o 

gerenciamento do escopo através do uso de modelos híbridos, permite preencher as lacunas 

deixadas pelas metodologias tradicional e ágil. Além disso este trabalho demonstrou que, com 

a união destas duas abordagens os gerentes de projeto podem aliar as ferramentas e técnicas, de 

cada abordagem para obter um melhor gerenciamento do escopo, uma vez que, são aplicados 

processos que orientam e padronizam os registros das juntamente com conceitos do modelo 

iterativo e incremental. 

Por fim, durante a realização das pesquisas foi possível perceber que as demais áreas de 

conhecimento do Guia PMBOK podem ser combinadas com as práticas evidenciadas pelo 

Framework Scrum, podendo aumentar significativamente as chances de sucesso nos projetos 

de software da administração pública. 

 

 



 

 

   
 

7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Este trabalho limitou-se a realizar pesquisas bibliográficas, na literatura referente à 

gestão do escopo em projetos de softwares para a administração pública, deixando uma lacuna 

sobre a aplicação dos conceitos apresentados e abordados. Em função disso, para trabalhos 

futuros, recomenda-se que sejam aplicados, avaliados e comparados, com os dados históricos 

disponíveis, os conceitos sobre os métodos híbridos, aplicados a gestão de escopo de projetos 

de software na administração pública. 

Por fim, sugere-se também que sejam realizadas pesquisas e aplicações que associem 

os métodos ágeis com os demais processos de gerenciamento, presentes em outras áreas de 

conhecimento do PMBOK. 
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