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Resumo 

Cada vez mais no mundo da TI (Tecnologia da Informação) onde o produto dos projetos é de 

certa forma, abstrato e complexo, se busca tecnologias cada vez mais modernas que 

acompanhe a grande quantidade de mudanças ocorridas ao longo do projeto, com isso vem 

cada vez mais se destacando as metodologias ágeis com ênfase para o SCRUM que vem se 

popularizando nesse meio, por ser uma metodologia simplificada e leve que permite rápidas 

adaptações em caso de mudanças, devido a sua leveza e forma como os integrantes da equipe 

se  relacionam no projeto. Mas a utilização do SCRUM em alguns pontos diverge das técnicas 

sugeridas pelo Guia PMBOK, que por outro lado é carregado de documentações e processos 

que acabam por ir de encontro com o que prega o SCRUM. O presente trabalho visa elucidar 

esses dilemas e entender se é como é possível duas metodologias a princípio tão divergentes 

trabalharem juntas, mantendo a agilidade leveza do SCRUM e por outro lado não perder a 

qualidade documental e processual sugerida pelo Guia PMBOK. 

 

 Palavras Chave: SCRUM. TI. Guia PMBOK. Ágil.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

In the continuously developing IT world where the product of Projects is somewhat abstract 

and complex, we are looking for increasingly modern technologies that accompany the great 

amount of changes that have been occurring throughout the Projects, with which comes every 

time more highlighting the agile methodologies with an emphasis on the SCRUM that has 

been popularizing in this environment, since it is a simplified and light methodology that 

allows rapid adaptations in the face of changes, due to its lightness and the way the team 

members relate to the Project. But the use of SCRUM in some places differs from the 

techniques suggested by the PMBOK Guide, which on the other hand is loaded with 

documentations and processes that end up meeting what SCRUM preaches. The present work 

seeks to elucidate these dilemmas and to understand if it is possible to have two 

methodologies at first so divergent to work together, maintaining the lightness of the SCRUM 

and, on the other hand, not to lose the documentary and procedural quality suggested by the 

PMBOK Guide. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa explorar a interação do SCRUM com Guia PMBOK em 

projeto de informática, dentro de uma empresa de TI, que por sua vez já segue as boas 

práticas do Guia PMBOK. O SCRUM, principal método ágil no mercado, foi concebido com 

o pensamento de que a melhor produtividade vem do comprometimento de todos os membros 

da equipe em uma forma de autogerenciamento, onde todos sabem o que e para que estão 

fazendo, com um objetivo maior comum. Conceitualmente parece um pouco diferente do 

Guia PMBOK. 

O Gerenciamento do tempo é outro ponto em que pode haver possíveis divergências 

ao se aplicar SCRUM em um ambiente que se utiliza do Guia PMBOK, assim como muitas 

outras divergências e dúvidas poderão surgir ao longo de um projeto que se utiliza das duas 

técnicas.  

O objetivo deste trabalho visa esclarecer essas dúvidas e sugerir algumas escolhas ao 

se aplicar a metodologia ágil SCRUM com o Guia PMBOK em um mesmo projeto, tirando o 

máximo proveito das duas tecnologias, respondendo a perguntas como:  

É possível utilizar SCRUM e Guia PMBOK juntos em um mesmo projeto? 

As duas tecnologias não são contraditórias? 

Quando pratico SCRUM, não deixo de seguir boas práticas do Guia PMBOK? 

 

1.1. OBJETIVO GERAL: 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar de forma teórica a proposta de utilização da 

Metodologia SCRUM em conjunto com a metodologia proposta pelo Guia PMBOK, aplicada 

a projetos de TI. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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● Apresentar os principais conceitos da Metodologia SCRUM; 

● Apresentar os principais conceitos de Gerenciamento de Projetos, propostos pelo Guia 

PMBOK; 

● Apresentar as principais especificidades encontradas em Projetos de TI/Criação de 

Portais; 

● Correlacionar as principais fases de Gerenciamento de Projeto com os conceitos da 

Metodologia SCRUM; 

● Relatar as vantagens e desvantagens da integração entre o Guia PMBOK e a 

Metodologia SCRUM. 
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2. OS PRINCIPAIS CONCEITOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS 

PROPOSTOS PELO GUIA PMBOK 

 

Considerado o método mais difundido e popular de gerenciamento de projetos o Guia 

do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK - Project 

Management Body of Knowledge) foi criado pelo PMI (PMI - Project Management Institute) 

nos Estados Unidos em 1969, associação profissional mundialmente difundida, com mais de 

meio milhão de membros em mais de 180 países. 

Este método oficializa diversos conceitos em gerenciamento de projetos, incluindo a 

própria definição de projeto e do seu ciclo de vida. É caracterizado por um conjunto de 

conhecimentos amplamente reconhecidos como boa prática, aplicáveis para a maioria dos 

projetos. São categorizados em dez áreas e os processos relacionados organizados em cinco 

grupos ao longo do ciclo de vida do projeto. 

As grandes áreas estão representadas abaixo na Figura 1. 

 

Figura 1 - Categorização por áreas.  

 

Fonte: Business School Brasil. 

 

Para o trabalho serão abordadas 7 áreas, pois são as áreas que foram consideradas 

importantes para integração com o SCRUM, as quais estão descritas abaixo juntamente com o 

gerenciamento de integração que está sincronizando todas elas: 
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2.1.  GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO 

O gerenciamento da integração é a área que representa a descrição dos processos que 

integram os elementos de uma boa gestão de projetos. Tem como objetivo manter o projeto 

em sincronismo, identificando, definindo, combinando, unificando, coordenando, 

monitorando e registrando os documentos necessários das áreas de conhecimento Guia 

PMBOK. Os processos envolvidos são: 

● Desenvolver o plano de gerenciamento de projetos; 

● Orientar e gerenciar a execução do projeto; 

● Monitorar e controlar o trabalho do projeto; 

● Realizar controle integrado de mudanças; 

● Encerrar o projeto ou fase. 

 

2.2.  GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

O gerenciamento de escopo define as atividades que devem ser realizadas para entregar o 

produto ou serviço. Além disso, essa área define critérios para determinar se o projeto foi 

completado. O escopo do projeto deve englobar apenas o trabalho necessário para que o 

empreendimento seja concluído com sucesso. 

Os processos envolvidos são: 

● Plano de gerenciamento de escopo; 

● Coletar requisitos; 

● Definir o escopo; 

● Criar EAP; 

● Validar escopo; 

● Controlar o escopo. 
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2.3.  GERENCIAMENTO DO TEMPO 

No Gerenciamento do tempo estima-se a duração e sequenciamento das atividades do 

projeto. Define-se o cronograma do projeto a partir do escalonamento das atividades e suas 

precedências. Os processos do gerenciamento do tempo são utilizados para garantir que o 

andamento das atividades esteja de acordo com o cronograma e que a entrega do projeto 

ocorra no prazo planejado. 

Os processos envolvidos são: 

● Plano de gerenciamento do cronograma; 

● Definir as atividades; 

● Sequenciar as atividades; 

● Estimar a duração; 

● Desenvolver o cronograma; 

● Controlar o cronograma. 

 

2.4.  GERENCIAMENTO DE CUSTO 

O gerenciamento do custo tem como principal objetivo fornecer uma estimativa 

preliminar do custo total do projeto. É possível assegurar que o projeto terá todo o recurso 

financeiro necessário para a realização do empreendimento. 

Nessa área planejam-se as formas de como os recursos financeiros serão utilizados ao 

longo do cronograma do projeto, podendo controlá-los e gerenciá-los da melhor maneira 

possível, certificando-se de que o projeto seja finalizado conforme o orçamento definido. 

Os processos envolvidos são: 

● Plano de gerenciamento de custo; 

● Estimar os custos; 

● Determinar o orçamento; 

● Controlar os custos. 
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2.5. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

O gerenciamento da qualidade permite garantir que o projeto satisfaça os objetivos e 

funções para os quais ele foi realizado. Normas e padrões de qualidade são costumeiramente 

definidos nos processos dessa área, buscando sempre a melhoria contínua (Kaizen). 

O ciclo PDCA (planejar, fazer, controlar e agir) é a base da melhoria da qualidade. 

Sendo assim, é comum a realização de auditorias de qualidade, impedindo que um produto 

que não atenda às normas e padrões pré-estabelecidos seja aprovado. 

Os processos envolvidos são: 

● Planejar gerenciamento da qualidade; 

● Realizar a garantia da qualidade; 

● Controlar a qualidade. 

 

2.6.  GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

No gerenciamento de recursos humanos organiza-se e gerencia-se a equipe do projeto. 

Nela, são definidos os tipos e perfis de profissionais que devem ser alocados em cada uma das 

etapas de um projeto, assim como a sua hierarquia e a matriz de responsabilidades. 

Todas as etapas de mobilização de pessoal, treinamento e capacitação das equipes e a 

resolução de conflitos e problemas são realizadas no gerenciamento de recursos humanos. 

Os processos envolvidos são: 

● Planejar o gerenciamento de recursos humanos; 

● Montar a equipe do projeto; 

● Desenvolver a equipe do projeto; 

● Gerenciar a equipe do projeto. 
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2.7.  GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

No gerenciamento das comunicações empregam-se os processos necessários para 

garantir o desenvolvimento, recolhimento, distribuição, armazenamento, recuperação e 

destinação final das informações sobre o projeto de maneira adequada. Nela ocorrerá todo o 

processo de comunicação durante a execução do projeto. 

Assim, será possível certificar-se de que todo o processo de comunicação ocorra da 

melhor maneira possível, evitando gargalos que possam ser prejudiciais a todo o sistema. 

Os processos envolvidos são: 

● Planejar o gerenciamento das comunicações; 

● Gerenciar as comunicações; 

● Controlar as comunicações. 

 

2.8. GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS 

No gerenciamento de Stakeholders realiza-se o mapeamento dos grupos, pessoas ou 

organizações que possivelmente podem impactar ou ser impactados por uma decisão, 

atividade ou resultado no desenvolvimento do projeto. Precisa-se buscar o conhecimento das 

expectativas e opiniões dos Stakeholders. 

Os processos envolvidos são: 

● Identificar os Stakeholders; 

● Planejar o gerenciamento das comunicações; 

● Gerenciar o engajamento dos Stakeholders; 

● Controlar o engajamento dos Stakeholders. 
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3. OS PRINCIPAIS CONCEITOS DA METODOLOGIA SCRUM 

 

3.1.  O SCRUM 

 

O SCRUM é um Framework simples para gerenciar projetos complexos.  

 

3.1.1. COMPLEXIDADE DO PROJETO X SCRUM 

 

A Figura 2 abaixo mostra uma relação entre conhecimento dos requisitos e das 

tecnologias envolvidas nos projetos.  

 

Figura 2 - Onde se aplica o SCRUM. 

 

Fonte: Denisson Vieira, 2015. 

 

Quanto mais se conhece os requisitos e a tecnologia usada, mais previsíveis são as 

atividades necessárias para realizar o projeto. Então quando se tem o domínio da tecnologia e 

bom conhecimento dos requisitos, pode-se utilizar metodologias com processos bem 
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definidos, como por exemplo as metodologias em cascata, onde uma fase é iniciada após a 

outra.   

Agora conforme se conhece menos os requisitos ou conforme a tecnologia vem sendo 

mais complexa, o que dificulta o domínio da mesma, tem-se um cenário caótico, e é nesse 

cenário que o SCRUM é melhor aplicado.  

Agora se não se conhece os requisitos tão pouco a tecnologia, existe uma total 

anarquia, nesse caso fica impossível utilizar o SCRUM. 

 

3.1.2. OS TRÊS PILARES FUNDAMENTAIS DO SCRUM 

 

Transparência: A transparência no SCRUM é muito evidente, pois todos têm 

conhecimento dos requisitos, dos processos e do andamento dos projetos.  

Inspeção: O tempo todo é inspecionado o que está sendo feito nos projetos, seja nas 

reuniões diárias, ou na revisão do Sprint.  

Adaptação: É possível ver a adaptação no SCRUM de duas formas. Primeiro, o 

produto que está sendo construído no projeto sofre adaptação constante conforme as 

mudanças vão acontecendo. Segundo, desde que preservado os valores e práticas, você pode 

adaptar o processo do SCRUM para a realidade da sua empresa.  

 

3.1.3. AS PRÁTICAS FUNDAMENTAIS DO SCRUM 

 

 Papéis Básicos:  

- SCRUM Master: É o responsável por ajudar todos os envolvidos a entender e 

abraçar os valores princípios e práticas do SCRUM, ele tem que conhecer 

muito bem o SCRUM, o papel dele é agir como um “Coach”, executando a 

liderança do processo e ajudando a equipe a desenvolver sua própria 

abordagem do SCRUM. O SCRUM Master, tem também o papel de 

facilitador, ele não é chef de ninguém.  
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- Product Owner (Maior interessado no projeto): É o Ponto central, com poderes 

de liderança sobre o produto, é o único responsável por decidir quais recursos e 

funcionalidades que serão construídas e em qual ordem devem ser feitas. É 

responsabilidade dele de manter e comunicar a todos os outros participantes, 

uma visão clara do que é a equipe SCRUM está buscando alcançar no projeto, 

é ele quem prioriza as tarefas do produto (Product Backlog). 

- Dev Team (Time de desenvolvimento): São as pessoas que de fato vão 

construir o projeto, no SCRUM quem decide como fazer as coisas é o time e 

não o gerente ou qualquer outra pessoa, a ideia principal é que a equipe se 

organize para definir a melhor forma de realizar o trabalho para atingir a meta 

estabelecida pelo Product Owner. 

 

 Eventos Básicos do SCRUM:  

- Sprint Planning (Planejamento do Sprint) 

- Execução Sprint (Execução do Sprint) 

- Daily SCRUM (Reuniões diárias) 

- Sprint Review (Revisão do Sprint) 

- Sprint Retrospective (Retrospectiva do Sprint) 

 

 Artefatos Gerados: 

- Product Backlog (Tarefas do Produto) 

- Sprint Backlog (Tarefas do Sprint) 

- Entrega Parcial do produto 

 

 Visão do Produto 

O Product Owner é responsável por prover essa visão, que pode ser um business case, 

Blue Print de projeto ou qualquer outro tipo de “macro planejamento”, o importante é que 

descreva o que ele quer e onde ele quer chegar.  
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Em seguida deve-se desmembrar essa visão em todas as funcionalidades que são 

necessárias, essa lista é chamada de tarefas do produto (Product Backlog), o SCRUM Master, 

atuando como um treinador (Coach) auxilia nessa atividade, essas funcionalidades devem ser 

ordenadas por prioridade (que agrega mais valor ao negócio), essa priorização é 

responsabilidade do Product Owner. 

O Projeto é planejado em Sprints, que são períodos de tempos, onde alguns itens do 

Product Backlog serão construídos e entregues, para planejar os Sprints devemos obedecer 

uma outra regra básica do SCRUM, que são os eventos de duração fixa, também chamados de 

Time Boxed, que sugere que todos os Sprints tenham uma duração fixa, normalmente os 

Sprints têm de duas a quatro semanas de duração. 

Antes de cada Sprint começar é feita uma reunião de planejamento do Sprint, chamado 

de Sprint Planning, onde é criada a lista de tarefas do Sprint (Backlog da Sprint), com base na 

capacidade e velocidade da equipe SCRUM, é definido quantas funcionalidades podem ser 

completamente construídas no tempo da Sprint. 

 

3.1.4. DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO DO SCRUM 

 

Da lista de tarefas do produto (Product Backlog) priorizado, é selecionada as 

funcionalidades que serão desenvolvidas no Sprint. Depois do término do Sprint é esperado 

que um incremento do produto seja entregue, se for um sistema, uma parte funcionando do 

sistema, deverá ser entregue. É importante notar que os próximos itens a serem 

desenvolvidos, não foram escolhidos de forma aleatória, e sim seguindo a ordem de 

importância definida no Backlog pelo Product Owner. Conforme os incrementos de produto 

(Sprints) vão sendo entregues ao Product Owner poder verificar a necessidades de mudanças, 

essas mudanças devem ser inseridas também na lista de tarefas do produto (Product Backlog) 

em sua devida prioridade, esse processo então será repetido até que toda a lista de tarefas do 

produto (Product Backlog) seja concluída e o produto final esteja pronto, contemplando as 

mudanças solicitadas. 
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 Três Perguntas Básicas 

Todo dia é feita uma reunião de 15 minutos onde todos os membros do time devem 

responder a três perguntas básicas:  

1. O que fez ontem? 

2. O que vai fazer hoje? 

3. Existe algum impedimento que está lhe atrapalhando a cumprir o planejado? 

Ao responder essas três perguntas, todos conseguem visualizar de maneira geral como 

está caminhando o Sprint. 

 

 Sprint Review 

Ao final do Sprint existem duas atividades adicionais que são fundamentais, uma delas 

é chamada de revisão do Sprint (Sprint Review), o objetivo dessa atividade é de validar e 

adaptar o produto que está sendo construído, é verificar se o que está sendo feito está de 

acordo com o esperado, é a apresentação daquilo que foi feito no Sprint, e é aqui que surgem 

as mudanças, é aqui que as tarefas do produto (Product Backlog) são atualizadas. 

 

 Retrospectiva 

Enquanto a revisão do Sprint (Sprint Review) tem o objetivo de levantar as 

necessidades de adaptação no projeto, a retrospectiva tem como objetivo identificar a 

necessidade de adaptação no processo, é aqui que se vê o que foi feito, que foi positivo e 

negativo, o que poderia melhorar e o que deveria parar de fazer. Para entender o fluxo com 

um todo, temos a Figura 3 abaixo:  
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Figura 3 - O Ciclo SCRUM. 

 

Fonte: Sabbagh, 2013. 

 

Tudo começa com um esboço inicial (visão), que gera as tarefas do produto (Product 

Backlog), que por sua vez sofre sua priorização e particionamento de suas tarefas, que durante 

o planejamento dos Sprint gera as tarefas do Sprint (Sprint Backlog). Então terá os Sprints que 

deverão durar de duas a quatro semanas e suas respectivas reuniões, que deverão ocorrer 

diariamente sempre no mesmo horário e local com suas três perguntas básicas. Ao final do 

Sprint terá o incremento do produto, ou simplesmente uma funcionalidade do produto 

concluída. 
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4. AS PRINCIPAIS ESPECIFICIDADES ENCONTRADAS EM PROJETOS DE 

TI/CRIAÇÃO DE PORTAIS 

 

Um projeto de TI (Tecnologia da Informação) é composto por uma necessidade vinda 

de um cliente, que pode ser interno ou externo a empresa que irá executá-lo. 

Projetos de TI na área de desenvolvimento de sistemas, em sua grande maioria, são 

classificados como Desktop (feitos para rodar localmente através de um executável instalado 

na máquina do usuário), Web (feitos para rodar em um servidor e ser acessado pela internet, 

como um site por exemplo) ou Mobile (específicos para rodar em aparelhos móveis como 

celulares por exemplo, popularmente conhecidos como APP). 

Existem projetos também não relacionados ao desenvolvimento de softwares como 

por exemplo, prospecção, implantação, infraestrutura, suporte técnico, integração com outros 

sistemas, entre outros. 

Os projetos mais complexos são os que envolvem o maior número de integrações com 

outros sistemas, por ter um maior volume de Stakeholders, isso aumenta muito a 

complexidade do projeto, outro fator é a quantidade de funcionalidades a serem desenvolvidas 

e prazo curto pré-determinado por uma questão legal ou comercial, o que acarreta em um 

maior número de integrantes na equipe. 

Não existe um tempo padrão para um Portal Web ser desenvolvido, pode ser um 

projeto de um dia a anos, tudo dependerá da necessidade do cliente. 

Para lidar com a complexidade dos projetos, as empresas adotam técnicas e boas 

práticas de mercado na execução dos projetos que organiza o projeto e inclusive facilita a 

contratação de pessoal qualificado, linguagem de programação moderna que ofereça maiores 

recursos, tudo isso aliado a uma boa gestão do projeto irá facilitar o andamento do projeto. 

No caso específico deste trabalho será abordado a necessidade de criação de um Portal 

Web (site). 

Em um projeto de software, sempre se tem as figuras: 

● Owner: é o maior interessado pelo projeto; 

● Stakeholders: são todos os outros interessados no projeto inclusive o Owner; 

● Gerente: é o responsável pela equipe que irá de fato desenvolver o sistema;  
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● Analistas: irão levantar requisitos e modelar o sistema; 

● Programadores: irão gerar o sistema; 

● Testadores: responsáveis por testar e garantir a qualidade do sistema desenvolvido.    

 

Um Portal Web é um software que roda hospedado em um servidor, popularmente 

conhecido como “site na internet”. Esse Portal Web (site) tem um objetivo específico ou não 

que pode ser apenas exibir informações de uma instituição, serviços ao cidadão, vender 

produto, fazer marketing, entreter, ou todos juntos. Surgem da necessidade de uma pessoa, 

empresa e ou instituição, costumeiramente chamado de Owner, dentro do projeto. Assim, a 

empresa que irá desenvolvê-lo, irá enviar até o cliente, um analista de sistemas que por sua 

vez, fará o levantamento dos requisitos (necessidades) do cliente para o desenvolvimento do 

Portal Web. 

Na sequência, o analista de sistemas irá analisar os requisitos e a viabilidade de 

confecção do projeto, também fazendo um prévio levantamento de prazo, custo, considerando 

o tamanho de sua equipe de desenvolvimento. Pode-se em paralelo criar protótipos de telas. 

Satisfazendo as necessidades do cliente em prazo, custo e protótipos, pode-se então 

iniciar o projeto, com a reunião de Kick-Off (primeira reunião do projeto). 

Após as considerações do gerente do projeto em relação a equipe, prazo, custo, 

cronograma e outros, inicia-se o Portal Web pela análise de sistemas, onde o analista de 

sistema irá transformar os requisitos do cliente em funcionalidades do sistema, criar esboços 

de telas, novos protótipos, fazer a modelagem do site para assim passar a modelagem aos 

programadores em uma linguagem técnica o suficiente para o entendimento. 

Nesse momento a análise já estará toda pronta, os prazos e custos serão muito mais 

assertivos e então um novo orçamento e prazo, agora oficial é repassado ao cliente. Com o 

segundo aceite do cliente, é então iniciado o desenvolvimento do Portal Web junto a equipe 

de programadores, que irão escrever as linhas de código que irão compor o Portal Web. 

Ao longo e ao final do desenvolvimento, o projeto é sempre acompanhado pela equipe 

de testadores, que deverão garantir que tudo que o analista de sistemas definiu com o cliente, 

está de fato sendo desenvolvido e sem erros. 

Uma especificidade importante no desenvolvimento de um Portal Web é o fato de o 

produto não ser muito palpável, como por exemplo: o desenvolvimento de um projeto de 
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construção civil, ou projeto de um carro. Então, é muito importante ao longo do projeto 

combinar com o cliente e com a equipe de desenvolvimento entregas parciais, para que seja 

possível tornar o produto do projeto algo mais visível e perceptível, evitando surpresas 

desagradáveis ao final do projeto. 

Por fim, a versão final do o Portal Web é entregue ao cliente e após sua aprovação 

final publica-se por um programador, no endereço web adquirido previamente junto ao 

cliente. 

Apesar de muito semelhante a outros projetos de desenvolvimento de sistemas em TI, 

o projeto para um Portal Web possui algumas outras especificidades, tais como, a facilidade 

para visualização e interação remota (por parte do cliente e outros), além de permitir agilidade 

nas entregas, tendo em vista o fato de que é dependente apenas de uma simples publicação no 

endereço em que o portal ficará hospedado, publicação esta realizada por apenas um 

programador. 

Existem também desvantagens, como os imprevistos com a rede mundial de 

computadores e problemas locais de internet, muito comuns no Brasil.  

Atualmente busca-se como referência em TI tudo que agregue qualidade aos produtos 

da área, então, em uma empresa de desenvolvimento de softwares busca-se conseguir 

certificações como a CMMI ou MPSBR, sendo estas formas de atestar a qualidade no 

processo de desenvolvimento de softwares. 

Algumas linguagens de programação têm se destacado como referência devido a sua 

portabilidade (rodar em múltiplas plataformas), capacidade e facilidade no desenvolvimento. 

Técnicas como a Orientação a Objetos que permite um maior reaproveitamento de código 

fonte, também vem se tornando referência na hora da escolha da linguagem, já que nem todas 

suportam tal técnica.  

Geralmente cada linguagem tem suas referências próprias, pode-se então, citar 

algumas linguagens que servem de referência: o Java, C#, Visual Basic, Delphi, SQL e outras.   

Nos projetos de TI muitas vezes existe uma necessidade financeira alta envolvida, uma 

vez que a melhor técnica e linguagem, costumeiramente tem os programadores mais 

requisitados e consequentemente mais caros do mercado. Por fim, sabe-se também que a 

escolha da plataforma de desenvolvimento é importante nesse quesito, pois utilizando-se o 
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Java existe a gratuidade, entretanto no caso do C#, o qual pertence a empresa Microsoft, este 

tem um custo associado a cada licença (computador) que a utilizar. 

O ambiente de TI é próprio para a aplicação de técnicas e boas práticas tanto do Guia 

PMBOK como de metodologias ágeis, como por exemplo SCRUM, pois o produto gerado por 

esse setor é pouco tangível e de alto valor agregado, são projetos que costumam ser 

complexos e envolvem vários profissionais e Stakeholders, além de sofrer constantes 

mudanças ao longo do desenvolvimento, o que exige grande flexibilidade ao longo do projeto, 

sendo ideal para a aplicação do SCRUM nessa fase. Costumeiramente se reaproveita muito 

trabalho já executado em projetos anteriores, para a confecção de um novo produto, e para 

que esse reaproveitamento seja viável e de qualidade, é de suma importância que tenha sido 

muito bem feito da primeira vez, por isso dá importância de se utilizar métodos e técnicas 

sugeridos como boas práticas. 

É muito comum que, tanto profissionais da área, como consumidores corporativos 

desses produtos sejam qualificados ou estejam familiarizados com as boas práticas do Guia 

PMBOK ou acostumados com as entregas e flexibilidade do SCRUM, isso facilita a 

comunicação entre os interessados. 

O presente trabalho é baseado na experiência de 13 anos na área de TI de Eduardo 

Souza Cancela (um dos autores deste trabalho), sendo que 3 anos trabalhou como 

programador (utilizando-se da Metodologia SCRUM) e nos últimos 6 desses anos como 

analista de sistemas, onde atuou na criação de portais E-Commerce e portais para tribunais de 

justiça. 

Em ambas as situações as empresas onde Eduardo trabalhou utilizavam-se tanto das 

boas práticas do Guia PMBOK como parte da cultura dessas empresas, assim como 

utilizavam-se do Scrum para a execução de seus projetos. 

Na qualidade de analista de sistemas e muitas vezes gerente desses projetos, Eduardo 

tinha a vivência diária com as dificuldades de se administrar a execução do desenvolvimento 

de um portal, pois nesse caso específico, existiam entregas muito claras e tangíveis a serem 

feitas aos donos do projeto, como por exemplo no caso dos E-Commerce, telas cadastrais, 

funcionalidades visuais, página de produtos, página de pagamento (página do carrinho) e etc. 

Os projetos pediam uma metodologia ágil devido a suas características e grande 

volume de projetos em paralelo, então o Scrum foi adotado, devido à maior autonomia 
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necessária da equipe com relação ao projeto como um todo, também a grande facilidade que o 

SCRUM tem em lidar com mudanças ao longo da execução do projeto. Por outro lado, as 

empresas não abriam mão de uma documentação robusta e bons processos como a do Guia 

PMBOK, surgindo assim a necessidade de se trabalhar com essas duas ferramentas de forma 

harmônica. 

5. CORRELAÇÃO DAS PRINCIPAIS FASES DE GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS COM CONCEITOS DA METODOLOGIA SCRUM 

 

5.1.  DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA PARA CORRELAÇÃO DAS FASES DO 

PROJETO E METODOLOGIA SCRUM 

 

Tendo em vista que o centro deste trabalho é baseado em um estudo teórico e 

comparativo, realizado entre duas das mais conhecidas, e utilizadas, metodologias presentes 

na área de projetos de TI, como base para a fundamentação da pesquisa, se fez necessário a 

realização de um estudo de ambas as metodologias assunto deste trabalho, portanto, é 

importante destacar que, para o correto entendimento dos conceitos de ambas as metodologias 

abordadas, foi seguida a apresentação conceitual das duas maiores fontes de conhecimento em 

projetos, ligadas a este trabalho, sendo eles no livro intitulado SCRUM, de Jeff Sutherland 

(Sutherland, , e o Guia PMBOK, elaborado pelo PMI (PMI, 2017), permitindo assim, a 

tentativa de promover comparações e integrações entre ambas as metodologias. 

Por conta da complexidade conceitual das metodologias, assunto deste trabalho, bem 

como, a grande quantidade de informações disponíveis sobre a Metodologia SCRUM e o 

Guia PMBOK, se fez necessário modelar este estudo de acordo com alguns critérios. 

Como primeiro critério, com o objetivo de desmembrar o conceito macro de projeto 

em diferentes domínios, foi estabelecido que a base de desenvolvimento dos conceitos, 

discussões e comparações seguiram as chamadas “tradicionais fases de projeto” tomando 

como referência o Guia PMBOK, sendo elas as fases de: 

● Iniciação; 

● Planejamento; 

● Execução; 
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● Monitoramento & Controle; 

● Gerenciamento e Encerramento. 

Após o “desmembramento do projeto”, ainda com base na metodologia proposta pelo 

Guia PMBOK, foram determinadas como citado na revisão bibliográfica sobre o PMBOK, as 

áreas de projetos caracterizadas como alvos deste estudo, sendo as áreas de: 

● Escopo; 

● Cronograma; 

● Custos; 

● Qualidade; 

● Recursos; 

● Comunicação & Stakeholders (partes interessadas). 

Para a eleição das áreas de projetos a serem estudadas, dentre diversos critérios 

avaliados, foi levado em consideração: 

● Capacidade e flexibilidade de aplicação do SCRUM dentro de conceitos específicos 

das áreas do Guia PMBOK em estudo; 

● Similaridade de aplicação e utilização de ferramentas em processos específicos; 

● Oportunidades de realização de aprimoramentos em processos e nas metodologias em 

geral. 

 

5.2.  ANÁLISE DAS FASES DE GERENCIAMENTO DE PROJETO E A METOLOGIA 

SCRUM 

 

5.2.1. INICIAÇÃO VS. METODOLOGIA SCRUM 

 

Na fase de início do projeto, de acordo com os conceitos apresentados pelo Guia 

PMBOK, são definidas questões macro, tais como: 

● Objetivo do projeto; 

● Justificativa para o projeto existir; 

● Descrição; 
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● Principais Stakeholders; 

● Descrição Preliminar do projeto; 

● Escopo; 

Com base nestas informações é criado o Termo de Abertura do Projeto (TAP) e é 

realizada a reunião de “Kick-Off” (Reunião de lançamento do projeto). 

Nesse momento é designado o gerente do projeto. 

Por outro lado, na Metodologia SCRUM, considerando-se que nesse momento do 

projeto ainda não existem equipes e atividades definidas, não há nenhuma interação do 

SCRUM com o projeto, devendo apenas ser seguido o que prega a fase de iniciação do Guia 

PMBOK. Tem-se apenas um framework para gerenciamento da execução de atividades.  

 

5.2.2. PLANEJAMENTO VS.  METODOLOGIA SCRUM 

 

5.2.2.1. PLANEJAMENTO DE ESCOPO 

 

A fase de Planejamento do Escopo tem como objetivo assegurar, através do uso de 

ferramentas e análises específicas, que o projeto engloba todo o trabalho necessário para 

garantir o sucesso do que foi proposto como projeto, proposta essa, oriunda de uma ideia, 

problema, dificuldade e etc. O Planejamento do Escopo é fundamental para que seja possível 

determinar o grau de complexidade das ações referentes às demais áreas e fases do projeto 

(ex.: planejamento, execução e controle do cronograma e dos recursos). 

Analisando a fase de Escopo com a visão voltada a metodologia proposta pelo Guia 

PMBOK, um primeiro ponto importante que se destaca é a definição dos termos “Escopo de 

Produto” e “Escopo de Projeto”, definição que, por sua vez, não é diferenciada na 

Metodologia SCRUM. Avaliando a Figura 4, logo abaixo, é possível identificar as diferenças 

básicas entre os termos “Escopo de Produto” e “ Escopo de Projeto”. 
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Figura 4 - Definição de Escopo de Produto/Projeto. 

 
Fonte: Os autores, 2019. 

  

Ao analisar o Escopo através da Metodologia SCRUM o que mais se assemelha a 

definição de Escopo é o artefato “Product Backlog”, que consiste em uma relação priorizada 

de requisitos, necessidades e características selecionadas e parametrizadas pelo “Product 

Owner”, que por sua vez, deverão estar contidas no produto final do projeto. 

Deixando de lado as definições de Escopo, e agora, abordando de forma mais objetiva 

a fase de Planejamento do Escopo, analisando a metodologia do Guia PMBOK encontra-se 

quatro “subfases”, conforme apresentado na Figura 5, são elas: 

● Planejar o Gerenciamento do Escopo do Projeto (macro abordagem); 

● Coletar os Requisitos do Projeto; 

● Definir o Escopo do Projeto; 

● Criar a EAP/WBS do Projeto. 

 

 

Figura 5 - Escopo e suas “subfases”. 
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Fonte: Os autores, 2019. 

 

A “subfase” Planejar o Gerenciamento do Escopo do Projeto tem como objetivo 

formalizar, de forma diretiva e normatizada, as demais ações e atividades que se relacionam 

com o Escopo do Projeto, possibilitando assim, a criação de um Plano de Gerenciamento de 

Escopo. Como base para a realização do Plano de Gerenciamento de Escopo, podem ser 

utilizados o Plano de Projeto, bem como o Termo de Abertura do Projeto. 

No Plano de Gerenciamento de Escopo são abordados elementos como: 

● Objetivos do projeto; 

● Metodologia para gestão do escopo do projeto; 

● Metodologia para definição do escopo do projeto; 

● Metodologia para criação da EAP/WBS do projeto; 

● Metodologia para formalização das entregas do projeto; 

● Metodologia para monitoramento do escopo do projeto; 

● Metodologia para gestão das mudanças de escopo do projeto; 

● Documentação padrão para gerenciamento do escopo do projeto. 

  

Ao avaliar a Metodologia SCRUM da mesma perspectiva conceitual do Plano de 

Gerenciamento de Escopo, é possível observar que a Metodologia SCRUM não emprega um 

sistema padronizado de gestão de escopo tão abrangente quanto a metodologia proposta pelo 

Guia PMBOK, ou seja, a abordagem de gestão do escopo na Metodologia SCRUM consiste 

em avaliar quais as tarefas de maior prioridade/importância, durante a “Reunião de 

Planejamento da Sprint” (“Sprint Planning”). Isto normalmente, pelo fato da Metodologia 

SCRUM não contar, desde a fase de iniciação do projeto, com um escopo integralmente 

definido. 

Como resultado do Plano de Gerenciamento de Escopo, além do próprio Plano de 

Gerenciamento de Escopo completo e detalhado, obtém-se o Plano de Gerenciamento de 

Requisitos. 
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Os Requisitos de Projeto são todas as particularidades e especificidades declaradas 

pelo cliente/Stakeholders, do projeto, que de acordo com seus critérios, exigências e 

expectativas, deverão ter sido alcançados ao fim do projeto, ou seja, são todos os itens 

indispensáveis, do ponto de vista do cliente/Stakeholders, que possibilitam uma condição de 

aprovação, pelo cliente, e consequentemente o sucesso do projeto. 

A subfase de Coleta dos Requisitos tem como base principal o Plano de 

Gerenciamento de Requisitos, o Termo de Abertura de Projeto e a Matriz de Comunicação e 

Stakeholders. Os Requisitos devem ser coletados, consolidados e classificados, de acordo com 

o direcionamento documentado no Plano de Gerenciamento de Requisitos, de maneira que 

seja possível quantificá-los e medi-los ao longo de todo projeto. O processo de Coleta dos 

Requisitos deve abordar questões que possibilitem a convergência de ideias e conceitos, entre 

o cliente/Stakeholders e os responsáveis pela execução do projeto, coleta esta que pode 

ocorrer de forma ampla, ou seja, através de ferramentas, tais como: 

● Questionários; 

●  Protótipos; 

●  Reuniões; 

●  Brainstorming. 

Um ponto importante a ser destacado é que a subfase de Coleta de Requisitos deve 

responder a questionamentos que são de extrema importância para a correta compreensão da 

amplitude do escopo do projeto, alguns exemplos de questionamentos são: 

● Qual o problema a ser resolvido? 

● Quais são as prioridades do escopo? 

● Qual o principal objetivo a ser alcançado? 

Como principais resultados da subfase de Coleta dos Requisitos, obtém-se a Matriz de 

Rastreabilidade de Requisitos, que tem como objetivo indicar visualmente a correlação entre 

as entregas do projeto e as necessidades do cliente/Stakeholders através dos Requisitos de 

Projeto coletados. 

Na Metodologia SCRUM, a subfase de Coleta dos Requisitos proposta pelo Guia 

PMBOK pode ser comparada (equivale) a etapa de criação do artefato Product Backlog, etapa 

esta realizada pelo Product Owner em conjunto com o cliente, usuário ou demais envolvidos. 

A etapa e criação do Backlog do Produto tem como objetivo, basicamente, reunir 

todos as especificidades do projeto, interesses e desejos do cliente e demais requisitos, para 

então transformá-los em tarefas, comumente chamadas de “histórias”. Em geral, o movimento 
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de criação e lapidação dos itens que compõe o Backlog do Produto é chamado de 

“Grooming”. 

Entrando na subfase de Definição do Escopo, tem-se como suporte o Plano de 

Gerenciamento de Escopo, o Termo de Abertura do Projeto, e o Plano de Gerenciamento de 

Requisitos. 

A subfase de Definição do Escopo é responsável por balizar o Escopo do Projeto, ou 

seja, após realizada a Coleta dos Requisitos, bem como feitas as suas devidas análises, são 

selecionados quais os requisitos mais atendem às expectativas do cliente/Stakeholders, sendo 

assim, realizada a inclusão ou exclusão dos requisitos. Os critérios de seleção dos requisitos 

tendem a ser propostos e acompanhados por Stakeholders internos que possuam experiência 

mais sólida na ideia, assunto ou temática em questão. É importante destacar que ao longo da 

fase de Definição de Escopo são propostas alternativas para a solução de possíveis entraves, 

descobertos ao longo da análise dos Requisitos. 

Como resultado da subfase de Definição do Escopo obtém-se as Especificações de 

Escopo do Projeto, bem como a Declaração de Escopo. A declaração de Escopo consiste em 

um documento que engloba todas as particularidades envolvendo o Planejamento de Escopo 

do Projeto, que por sua vez, serve de base para todos os Stakeholders do projeto, ou seja, é o 

documento que formaliza o que será, e o que não será, executado ao longo do projeto, além de 

apresentar de forma detalhada as entregas, os padrões de qualidade aceitáveis, e as restrições e 

premissas do projeto. 

Ao comparar a subfase de Definição do Escopo da Metodologia Guia PMBOK com a 

Metodologia SCRUM, é clara a semelhança existente entre a subfase em questão e a Reunião 

de Planejamento da Sprint, realizada com o objetivo de determinar quais serão as tarefas a 

serem executadas ao longo da Sprint. 

A reunião de Planejamento da Sprint é uma cerimônia realizada pela equipe de 

projeto, na qual são selecionadas as tarefas de maior prioridade, de acordo com a priorização e 

categorização apresentada pelo “Product Owner” no Backlog do Produto. 

A subfase de Criação da EAP (Estrutura Analítica de Projeto) ou WBS (“Work 

Breakdown Structure”), aborda a criação de uma ferramenta visual, padrão organograma ou 

em formato de lista, construída sempre em conjunto com a equipe de projeto, que visa propor 

uma visualização macro das entregas do projeto, de forma que seja possível correlacionar 

cada entrega a uma estrutura principal e a um pacote de trabalho do projeto, ou seja, a EAP 
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demonstra visualmente a subdivisão das entregas em frações menores, que consequentemente 

tornam-se mais fáceis de serem gerenciadas. 

Como base para criação da EAP, são utilizados o Plano de Gerenciamento de Escopo, 

a Declaração de Escopo, e o Plano de Gerenciamento dos Requisitos. É importante destacar 

que a EAP é composta somente por entregas, sendo assim, toda e qualquer entrega que, por 

sua vez, não corresponde a uma parte da EAP, não é considerada uma entrega válida para o 

projeto. 

Ainda que a EAP seja um recurso de comunicação visual de fácil compreensão, toda 

EAP deve ser acompanhada de um Dicionário da EAP, onde estão descritas detalhadamente 

as características dos pacotes de trabalho, bem como seu nome, código, critérios de aceitação, 

entre outras informações importantes, muitas vezes ocultas aos olhos do usuário. 

O principal produto oriundo da criação da EAP, em conjunto com o Dicionário da 

EAP e a Declaração de Escopo, é a determinação da Linha de Base de Escopo, linha esta que 

serve de referência para as fases de Execução, Monitoramento & Controle, e Encerramento do 

projeto. 

Quando se aproxima a subfase de Criação da EAP da Metodologia SCRUM, caso seja 

feita uma comparação puramente conceitual, não é possível estabelecer uma relação 

significativa entre as duas metodologias, visto que a EAP é um documento essencial para a 

visualização e entendimento global do projeto, e além disso, é um documento antecessor de 

outros conceitos e fases a serem abordadas e desenvolvidas 

Na Metodologia SCRUM, não há um documento ou ferramenta que aborda um projeto 

de forma tão objetiva e exclusiva tal como a EAP aborda, porém, não é incomum utilizar-se 

de ferramentas e métodos que supram a necessidade de visualização global do projeto, mesmo 

que de forma parcial. Um exemplo de ferramenta que pode ser utilizada na Metodologia 

SCRUM é o conceito de Kanban, ou seja, a ferramenta em si não supre a necessidade de 

visualização absoluta do projeto, visto que se trata, basicamente, de uma ferramenta de 

controle de execução de tarefas, porém, ao adequar o conceito encontrado no Kanban à 

necessidade do SCRUM é possível obter uma ferramenta que aborda desde as etapas de 

planejamento até mesmo as etapas de execução, de forma detalhada e visual. 
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5.2.2.2. PLANEJAMENTO DO CRONOGRAMA 

 

Após a definição da TAP (termo de abertura do projeto) e da EAP (estrutura analítica 

do projeto), o planejamento do cronograma via Guia PMBOK é inicializado, estimando-se a 

duração e sequenciamento das atividades do projeto. O Cronograma é definido de forma 

detalhada para o início até o fim do projeto. 

Os processos envolvidos na etapa de planejamento são: 

● Plano de gerenciamento do cronograma: processo de estabelecimento das políticas e 

documentação necessários para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, 

execução e controle do cronograma; 

● Definir as atividades: relaciona e documenta todas as atividades que podem ser tarefas 

ou ações necessárias para elaborar o produto descrito nos pacotes de trabalho da EAP, 

não havendo necessidade de se preocupar com a ordem das atividades.; 

● Sequenciar as atividades: processo de identificação e documentação dos 

relacionamentos entre as atividades; 

● Estimar a duração: processo de estimativa do número de períodos de trabalho que 

serão necessários para terminar as atividades já estabelecidas, com os recursos 

disponíveis; 

● Desenvolver o cronograma: é o processo de análise das sequências de atividades, 

durações, recursos e suas restrições para elaborar o cronograma do projeto. 

Na etapa de planejamento utilizando a Metodologia SCRUM, pode-se adotar o 

planejamento realizado pelo Guia PMBOK analogicamente como demonstrado abaixo: 

● Plano de gerenciamento do cronograma: determinar qual será a duração das Sprints e 

qual métrica de velocidade utilizada (Story point/horas); 

● Definir as atividades: criação do Sprint Backlog; 

● Sequenciar as atividades: criar dependências através das Sprints; 

● Estimar a duração: estimativa das tarefas do Sprint Backlog; 

● Desenvolver o cronograma: criação do plano de release/versão de entrega. 
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5.2.2.3. PLANEJAMENTO DE CUSTOS 

 

No Guia PMBOK, na subfase de planejamento de custos do projeto, são estabelecidas 

políticas, procedimentos e documentações necessárias para todas as atividades envolvendo 

custos e despesas do projeto. A somatória de todos os recursos necessários para executar as 

atividades previstas no projeto, expressos em unidade monetária, resumem-se nos custos 

totais do projeto.  

Durante a fase do planejamento de custos, é necessário realizar um levantamento de 

todos os gastos atrelados ao projeto, bem como avaliar e propor a melhor distribuição no 

tempo para “consumo dos recursos”, porém, quando o cenário não apresenta clareza 

suficiente, é natural que o Gerente do Projeto estabeleça métricas e premissas para balizar o 

levantamento dos custos. Já em situações onde é possível determinar os gastos, o Gerente de 

Projetos é responsável pelo levantamento dos custos e criação de políticas e procedimentos 

para que os custos atendam ao planejamento. 

O custo dos projetos ágeis baseia-se em ciclos, ou Sprints, onde é possível calcular de 

forma mais precisa e eficiente quanto custará cada um dos Sprints, pois se define a equipe de 

trabalho por um determinado tempo. 

Dentro do âmbito de projetos ágeis, o custo está diretamente relacionado ao tempo de 

projeto, geralmente definido por pessoa ou taxa horária. Ao determinar quantos Sprints o 

projeto terá, é possível saber o custo de forma mais eficiente. 

Após definir ou conhecer o tempo de duração da Sprint, é possível definir quantos 

Sprints serão necessários, podendo-se definir uma linha de base de custos para cada Sprint, 

onde os custos são distribuídos no tempo de maneira a serem controlados à medida que os 

custos se acumula na execução. Esse método pode ser ponderado pelos métodos tradicionais 

como pontos de função, entre outros, para validar se a estimativa do seu time está coerente 

com as médias da sua organização. 

No SCRUM, o planejamento de custos pode ser controlado diariamente ou ao final de 

cada Sprint, pois o solicitante pode alterar o pedido de acordo com o cenário atual, isso 

porque, resultados, economia, mercado podem ter mudado após o inicio do projeto. 
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5.2.2.4. PLANEJAMENTO DA QUALIDADE 

 

A fase de Planejamento da Qualidade tem como objetivo básico estabelecer normas, 

procedimentos e processos que garantam que o projeto carregue o nível de valor que é 

almejado pelo “cliente”, ou seja, é a maneira como o projeto apresentará conformidade para 

atingir seu objetivo. Partindo deste princípio, pode-se definir a Qualidade como uma virtude 

conquistada, como resultado do processo de planejamento e não de processos de inspeção, 

como é comumente, e erroneamente, associada. 

Ao considerar o conceito de Qualidade, é importante ter em mente a diferença entre os 

termos Qualidade e Grau de Qualidade. 

● Qualidade: qualidade é diretamente proporcional ao nível de conformidade da entrega 

do projeto em relação ao seu escopo, de forma que a Qualidade possa ser 

objetivamente relacionada aos requisitos do projeto, produto e etc. 

● Grau da qualidade: aborda não somente o escopo e requisitos a serem “respeitados”, 

mas também, a porção de atributos técnicos envolvidos na entrega. 

Como exemplo podemos aproximar o conceito de Qualidade a dois automóveis, um 

deles sendo um superesportivo, fabricado especificamente para atingir altas velocidades, e 

outro mais simples, porém, capaz de carregar itens pesados e/ou volumosos. Caso avaliemos 

os dois automóveis partindo da perspectiva de que ambos devem transportar um passageiro de 

um local a outro, ambos os carros atendem ao requisito, portanto, ambos possuem a Qualidade 

requisitada, porém, caso desejemos transportar um passageiro no menor tempo possível, 

somente um dos automóveis possui a capacidade de atender ao requisito, portanto, dentre as 

opções, o automóvel superesportivo é o único que possui o Grau de Qualidade requisitado. 

Após definidos alguns conceitos básicos que permeiam o Gerenciamento da Qualidade 

em Projetos, nos aproximando da subfase de Planejamento do Gerenciamento da Qualidade 

da metodologia proposta pelo Guia PMBOK, é possível estabelecer como principais entradas: 

● TAP (Termo de Abertura do Projeto); 

● Plano de Projeto; 

● Registro dos requisitos e premissas do projeto; 

● Registro dos Stakeholders e Matriz de Comunicação do Projeto. 

Que por sua vez, geram como saídas: 

● Métricas e indicadores de Gerenciamento da Qualidade; 
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● Procedimentos para medição de indicadores; 

● Metas e critérios de aceitação para indicadores; 

● Especificações e propriedades; 

● Plano de Gerenciamento da Qualidade do Projeto. 

 

Ainda se tratando da metodologia proposta pelo Guia PMBOK, dentre os diversos 

documentos utilizados durante a abordagem da Qualidade em Projetos, é possível estabelecer 

como principal documento base o Plano de Gerenciamento da Qualidade, que visa 

documentar e padronizar de forma descritiva e objetiva o modo como será implementada e 

aplicada a política de Gerenciamento da Qualidade, pela organização realizadora do projeto. 

O conteúdo do Plano de Gerenciamento da Qualidade, segundo o Guia PMBOK, compõe: 

● Todos os padrões de qualidade a serem aplicados ao projeto; 

● Todos os “pontos” e entregas do projeto em que serão aplicadas a Gestão da 

Qualidade; 

● Identificação de todos os envolvidos no Gerenciamento da Qualidade do Projeto, bem 

como suas responsabilidades; 

● Todas as métricas referente a tomada de dados para os indicadores de Qualidade, bem 

como sua posterior avaliação e apresentação através de relatórios. 

 

Por sua vez, ao voltarmos nosso foco a Metodologia SCRUM, não é possível 

estabelecer uma relação tão direta entre os conceitos de Qualidade e a metodologia ágil em 

questão, visto que o SCRUM “prioriza” a fase de execução ante a fase de planejamento, 

portanto, não se faz aplicável um padrão de Gerenciamento da Qualidade tão abrangente e 

duradouro quanto a metodologia proposta pelo Guia PMBOK. 

Ainda que a Metodologia SCRUM não utilize ferramentas e métodos tão 

representativos para a constituição de um Planejamento do Gerenciamento da Qualidade, é 

indiscutível sua proximidade em relação ao conceito abordado pela ferramenta “Ciclo 

PDCA”, proposta por Deming. A proximidade conceitual e a aplicabilidade do Ciclo PDCA 

pode ser observada quando avaliamos conjuntamente as cerimônias: Reunião de Planejamento 

da Sprint, Reunião Diária da Sprint, Reunião de Revisão da Sprint e Reunião de Retrospectiva 

da Sprint, pelo fato de que em todas as cerimônias especificamente citadas, o Projeto se 

mantém passível a uma rápida ou aprofundada alteração, atualização ou reordenação, isto, é 

claro, dependendo da necessidade e de em qual cerimônia o projeto estará transitando. 
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Outro ponto importante a ser destacado é a possibilidade de utilização dos conceitos 

de melhoria contínua (Kaizen), porém, por sua vez, aplicados igualmente a ambas as 

metodologias assunto deste trabalho. 

 

 

5.2.2.5. PLANEJAMENTO DOS RECURSOS 

 

A fase de Planejamento dos Recursos do Projeto, conforme o próprio termo já sugere, 

possui como objetivo direcionar, de maneira padronizada e mais austera possível, a forma 

com que os recursos serão empregados ao longo de todo o projeto, sejam estes recursos tanto 

equipamentos, serviços, materiais, suprimento, quanto pessoas. Para dar suporte ao 

Planejamento dos Recursos são definidos processos de Gerenciamento dos Recursos do 

Projeto, que possibilitam realizar a correta alocação destes recursos, em geral, “exatamente” 

nas proporções necessárias para garantir que não haja sobra ou falta de investimento, 

contribuindo ativamente para o sucesso do projeto. 

Ao analisarmos a subfase de Planejamento do Gerenciamento dos Recursos do 

Projeto, de acordo com a metodologia proposta pelo Guia PMBOK, temos como principal 

documento o Plano de Gerenciamento de Recursos, onde são detalhados processos como, por 

exemplo: 

● Procedimento para determinação e obtenção (mobilização) da (s) equipe (s); 

● Procedimento para solicitação de recursos externos a organização; 

● Procedimento para aquisições, terceirizações, e contratações em geral; 

● Procedimento para uso de recursos internos. 

Os processos em questão são naturalmente oriundos do Planejamento do Cronograma 

do Projeto, onde são avaliadas as tarefas e estimados seus tempos de duração, tempos estes 

que são essenciais para o entendimento macro do volume de recursos necessários a serem 

consumidos pelo projeto, bem como os custos envolvidos, tanto de forma direta quanto de 

forma indireta. 

Neste ponto, quando avaliamos a Metodologia SCRUM, por outro lado, não é possível 

estabelecer uma relação tão sólida entre o SCRUM e a subfase de Planejamento de Recursos, 

muito por conta do fato de que a Metodologia SCRUM investe de forma mais ativa na etapa 
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de execução e aplicação dos recursos, definidos de acordo com a complexidade das atividades 

com compõe o Backlog do Produto, enquanto a equipe/time configura um grupo único de 

recurso aplicado a Sprint em execução. 

 

5.2.2.6. PLANEJAMENTO DA COMUNICAÇÃO & STAKEHOLDERS 

 

No Planejamento de Comunicação e Stakeholders, pelo Guia PMBOK, utiliza-se um 

documento chamado Matriz de Comunicação e Stakeholders, no qual se ajusta de forma 

simples e organizada o mapeamento abaixo: Stakeholders externos; 

● Stakeholders internos; 

● Análise da Matriz de Stakeholders: poder, interesse e prioridade; 

● Matriz de Comunicação: evento (ou entrega) de comunicação, Stakeholder, objetivo, 

meio de comunicação, arquivamento, responsável e frequência. 

A matriz pode também ser utilizada para auxiliar a aplicação do SCRUM. Entretanto, 

por se tratar de uma metodologia ágil, a comunicação entre os Stakeholders internos com todo 

o time de desenvolvimento tem a mesma importância da que ocorre entre o time, SCRUM 

Master e o Product Owner. Essa comunicação deve envolver também habilidades de 

negociação para o desenvolvimento ágil do projeto, assim pode-se sintetizar: 

● Comunicação Product Owner: geralmente o Product Owner deve possuir o maior 

conhecimento do projeto, ser o mais comunicativo e o mais experiente da equipe. 

Precisa ser proativo na sua comunicação com o cliente, visando evitar atrasos diários 

que possam gerar Sprints apertados ou finalizados sem cumprir com o objetivo 

desejado. 

● Comunicação SCRUM Master: o SCRUM Master tem papel importante na 

comunicação, pois auxilia o time de desenvolvimento. Sua interação com o time é de 

forma oral visando a agilidade do método SCRUM. Por isso esclarecer dúvidas 

pessoalmente nos momentos de sua disponibilidade é visado para encontrar-se boas 

soluções durante o projeto. 
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5.2.3. EXECUÇÃO VS. METODOLOGIA SCRUM 

 

Das áreas de Gerenciamento de Projeto estabelecidas para análise neste trabalho, pelo 

fato de não existir fase de execução correspondente às áreas de Escopo, Cronograma, 

Recursos e Custos, são abordadas somente as áreas de Qualidade, Comunicação e 

Stakeholders. 

A fase de execução é o ponto do projeto em que, normalmente, destina-se o maior 

tempo e esforço, além disso, seguramente é a fase que haverá maior percentual de gasto 

orçamentário. 

De acordo com Guia PMBOK a fase de execução possui oito processos para executar 

o que foi definido na fase de planejamento do projeto. É importante destacar que, durante a 

execução ainda pode-se revisar e alterar o planejado 

Devido à agilidade da Metodologia SCRUM em projetos, o Monitoramento e Controle 

são fases que se misturam à fase de execução do projeto, uma vez que as entregas frequentes, 

as reuniões diárias e as revisões de Timebox ocorrem durante o processo de execução, não 

aparentando uma divisão de fases perceptível. 

 

5.2.3.1. EXECUTAR GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

 

Segundo o Guia PMBOK, dentro do processo de execução, todo o desenvolvimento 

do projeto deve seguir o plano de qualidade definido e aprovado na fase de planejamento da 

qualidade. 

O gerenciamento da qualidade tem como objetivo executar o que foi planejado no 

plano de gerenciamento da qualidade para garantir que os padrões apropriados da qualidade e 

definições operacionais estão sendo usados. 

Gerenciar a qualidade é base para o processo de melhoria de contínua e usa os dados 

gerados durante o processo controlar a qualidade. 

Execução da qualidade na Metodologia SCRUM, tem como objetivo uma execução 

rápida e com maior qualidade, sendo que o controle de qualidade tem métodos diferentes do 
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recomendado no Guia PMBOK, o SCRUM tem como a maior fase do projeto a execução, e 

nesta execução a qualidade é controlada por todos, com feedbacks da equipe do projeto e do 

cliente. 

O SCRUM fornece estrutura para feedback contínuo, garantindo-se a execução com 

qualidade com as seguintes práticas: 

● Definição e elaboração de requisitos em tempo; 

● Testes diários e feedback do proprietário do produto no processo de desenvolvimento, 

permitindo a equipe corrigir o problema em fase de desenvolvimento; 

● Realização de retrospectivas de Sprint, permitindo que a equipe melhore 

continuamente. 

 

 

 

5.2.3.2. EXECUTAR GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO & STAKEHOLDERS 

 

Segundo o Guia PMBOK o processo de execução do gerenciamento de comunicação 

deve ter como objetivo a execução conforme o planejado, ter as informações necessárias à 

disposição das partes interessadas. 

Os desafios do gerente de projeto na execução da comunicação são em síntese manter 

todos envolvidos no projeto com o mesmo nível de informação, para agilizar as decisões e 

mitigar os conflitos. Além de responder às solicitações de informações não previstas, 

garantido que não o projeto não pare por falta de conhecimento e informação. 

O processo de gerenciamento envolve todo o ciclo de vida da informação que foi 

descrito no plano de comunicação, geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação, 

até o descarte final. 

Segundo o Guia PMBOK, no gerenciamento de Stakeholders os desafios do gerente 

do projeto são: gerenciar expectativa ao longo do projeto, manter o envolvimento de todos e o 

patrocínio da alta gestão da organização, atender expectativas, atuando nas preocupações e 

resolver questões no início para evitar desgaste entre a equipe. 
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Para manter um bom gerenciamento de Stakeholders deve-se determinar previamente 

mecanismos e procedimentos para agilizar sua solução e reduzir os conflitos. Uma solução é 

ter um plano de escalonamento bem definido para agilizar a tomada de decisão e a resolução 

dos problemas. 

A execução da comunicação pode ser considerada um dos itens mais relevantes junto 

ao gerenciamento dos Stakeholders, uma execução ruim em qualquer um desses processos é 

um dos principais motivos de fracassos em gerenciamento projetos. 

Na Metodologia SCRUM, a comunicação, assim como as demais fases também é ágil. 

A comunicação na execução é realizada diariamente entre a equipe do projeto, pois existe 

uma reunião diária com a equipe do projeto, onde está deve tratar o que fez no dia anterior, o 

que fará hoje e se necessário, pedir ajuda. 

Além deste processo, a comunicação da execução e evolução do projeto é feita em 

formato gestão a vista, onde utiliza-se a metodologia Kanban, que mostra para o time e 

qualquer pessoa a evolução do projeto, o que foi feito, o que será feito, itens críticos e o que 

está sendo executado, isso facilita a comunicação, pois ela é visual. 

Na Metodologia SCRUM, o gerenciamento de Stakeholders ocorre de maneira 

diferente da recomendada no Guia PMBOK, pois no SCRUM o time todo é responsável pela 

entrega, desta forma o gerenciamento dos Stakeholders é feito por todos. Também é diferente 

a relação ao cliente, pois ele participa das entregas das Sprints e pode mudar o direcionamento 

e as prioridades, desta forma a Metodologia SCRUM possibilidade uma proximidade entre 

todos os Stakeholders internos e o cliente. 

 

5.2.4. MONITORAMENTO E CONTROLE VS. METODOLOGIA SCRUM 

 

A fase de Monitoramento e Controle é um dos grupos de processos do Guia PMBOK. 

Esta abordagem está focada na observação e medição da atual performance do projeto frente 

ao seu plano ou linha de base e aplicar ações corretivas caso haja variação deste. Tipicamente 

o gerente de projeto monitora fatores como custo, tempo e escopo, estes geralmente 

intrinsecamente ligados através de uma estrutura analítica do projeto, com suas atividades 

listadas e distribuídas no tempo em um cronograma. Monitorar a execução do projeto através 
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de acompanhamento individual de tarefas pela EAP e cronograma, consomem muito tempo 

do gerente de projeto. 

Já na Metodologia SCRUM pode-se dispor de mais oportunidades de monitoramento e 

controle, quando comparado o Guia PMBOK, justamente por permitir mais meios de 

intervenção, ou seja, seu melhor controle. 

No Guia PMBOK de gerenciamento de projetos tem-se o foco em monitorar quanto 

tempo foi gasto em cada tarefa, enquanto a principal técnica de monitoramento do SCRUM é 

registrar qual parte do software tem sido de forma incremental entregue. Isto é mais fácil e 

causa mais impacto para o cliente final. A demonstração do produto na reunião de revisão no 

final de cada “Timebox”, é onde este incremento de progresso de desenvolvimento do produto 

é exibido. 

O SCRUM também oferece várias maneiras de monitorar o progresso no projeto. 

Acompanhar o progresso pela velocidade se aproxima a prática de acompanhar o progresso 

por esforço em tarefa, porém a velocidade medida mostra o passo do time completo no 

Timebox, tornando o acompanhamento muito mais simples do que simplesmente separar em 

tarefas individuais como proposto pelo Guia PMBOK. 

Na fase de monitoramento e controle do projeto, as boas práticas do Guia PMBOK 

servem de base para muitas atividades, que o SCRUM faz uso de várias de suas ferramentas. 

A aplicação destas ferramentas no modelo SCRUM, em geral, muda devido à natureza ágil de 

execução que demanda um monitoramento e controle mais frequente e de respostas rápidas 

quando comparado com as práticas do Guia PMBOK. 

 

5.2.4.1. MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESCOPO 

 

O Guia PMBOK indica a utilização das entradas como Planejamento de 

Gerenciamento de Escopo, plano de gerenciamento de mudanças, a linha de base de escopo, 

aplicadas às ferramentas de Análise de Variação ou Tendências, que permitem a comparação 

entre o trabalho executado e o estimado na linha de base.   

O controle de escopo em projetos SCRUM, é conhecido como controle do Product 

Backlog, é verificado nas reuniões diárias e nas finalizações dos Timebox, onde se pode 



36 

 

acompanhar as possíveis necessidades de alteração e correção de escopo, o seu controle 

também é feito de maneira comparativa entre o executado e o planejado, porém as correções 

dos desvios e alterações necessárias se faz de maneira mais frequente e desburocratizada. 

 

5.2.4.2. MONITORAMENTO E CONTROLE DE CRONOGRAMA 

 

No Guia PMBOK o controle de Cronograma é feito utilizando técnicas de análise de 

caminho crítico, compressão de cronograma, otimização de recursos e reajustes nas tarefas 

para atender o prazo inicialmente estipulado de um projeto. A ferramenta mais utilizada neste 

controle é o Diagrama de Gantt. 

O controle de cronograma em SCRUM se é feito através de uma Timeline (linha do 

tempo), onde as tarefas do Sprint são dispostas por períodos curtos e padronizados, 

geralmente dias e por recursos alocados no projeto, é uma ferramenta visível e pode ser 

atualizada pelos membros do Sprint, à medida que seu progresso muda. Em comparação ao 

gerenciamento de cronograma em projetos se dá com o acompanhamento de tarefas, com um 

ou mais recursos alocados à ela, é função do gerente do projeto, ou planejador, alimentar o 

cumprimento das tarefas, e monitorar o cronograma do projeto, tarefa que consome muito 

mais tempo que na Metodologia SCRUM, e algumas vezes tornando o processo decisório de 

controle de cronograma pela alocação de mais recursos no projeto mais lento e burocrático. 

Uma maneira que ajuda a monitorar o progresso do Sprint do SCRUM no tempo é o 

gráfico de Burndown conforme exemplo da figura 7 abaixo, onde a cada dia de trabalho o 

gráfico apresenta a porção de trabalho finalizada em comparação com o trabalho total 

finalizado. 

 

Figura 6 - A demonstração de monitoramento de cronograma em SCRUM pelo gráfico de 

Burndown. 
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Fonte: Steven Thomas – Agile Project Monitoring and Control. 

 

5.2.4.3. MONITORAMENTO E CONTROLE DE CUSTOS 

 

No Guia PMBOK, o controle de custos é o processo de monitoramento do status do 

projeto para atualizar seus custos e gerenciar as suas alterações na linha de base, geralmente 

mostrando uma visão global do resultado financeiro do projeto. O controle de custos em 

projetos SCRUM faz uso das mesmas ferramentas de análise de custo utilizadas no método 

tradicional, como PV (Valor planejado), EV (Valor agregado), AC (Custo realizado), BAC 

(orçamento no término) e outras. No SCRUM algumas levam nomes diferentes, mas sua 

aplicação é a mesma. A janela de tempo de análise de custo em projetos SCRUM pode ser 

feita por entrega, onde é feita a análise individual por Sprints como na Tabela 1. 

 

Quadro 1 - Monitoramento de Custos por Sprint em projeto SCRUM 
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Fonte: Os autores, 2019. 

 

O monitoramento por Sprint permite que o SCRUM Master possa tomar ações 

corretivas para que o custo não desvie do planejado. O monitoramento de custo pode também 

ser feito por dias dentro do mesmo Sprint, como na tabela 2, fornecendo uma visão mais 

pontual do custo do projeto: 
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Quadro 2 - Monitoramento de Custos por Dia dentro de um Sprint.

 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

5.2.4.4. MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE  

 

A controle de qualidade do ponto de vista do Guia PMBOK são as atividades 

gerenciais que avaliam a conformidade das entregas de um projeto e se estas estão completas, 

corretas e atendem às expectativas do cliente. No SCRUM, o controle de qualidade se refere à 

execução de atividades de qualidade planejadas paro time do SCRUM no processo de criar 

entregas para o projeto. O controle de qualidade em SCRUM deve estar integrado no processo 

de execução de cada Sprint, dentro de um ciclo de Planejamento → Desenvolvimento → 

Verificação. No SCRUM não se pode efetuar o controle de qualidade, mais comumente 

chamado de QA - Quality Assurance, no final do Sprint, pois se não conformidades são 

encontradas, o Sprint não estará terminado, estendendo o prazo do Timebox. Assim como 

outras áreas de conhecimento o SCRUM faz uso de algumas ferramentas do método 

tradicional de gerenciamento de projeto, como PDCA, Melhoria contínua, Lições aprendidas, 

mas o aplica de forma diária e constante durante o processo de execução, a qualidade pode ser 
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assegurada através de reuniões de retrospectiva dentro do Sprint onde as lições aprendidas 

servem de entrada para a melhoria do gerenciamento da qualidade e do projeto como um todo. 

 

5.2.4.5. MONITORAMENTO E CONTROLE DE RECURSOS 

 

O Guia PMBOK indica que o controle de recursos é o processo que certifica a 

alocação dos recursos necessários para a realização das tarefas de um projeto, sejam eles 

humanos ou materiais. 

O desejo de todo SCRUM Master é ter um time independente de pessoas integradas e 

multidisciplinares para a implantação de um projeto SCRUM trabalhando próximas o tempo 

todo, porém quase sempre os recursos mudam, pessoas trocam de trabalho, ficam doentes, 

tiram férias, ou são retiradas do seu time para fazerem parte de outro time. E quando as 

ausências acontecem, o SCRUM Master se vê obrigado a buscar outros recursos, o que leva 

tempo de adaptação, e integração com o novo time. O monitoramento de controle de recursos 

em projetos SCRUM também faz uso das mesmas ferramentas que o método tradicional, 

como planilhas de planejamento de recursos e carga de trabalho, (Workload Plan), 

Dashboards que mostras a alocação dos recursos também são auxiliam na distribuição de 

tarefas ou adição de novos recursos sob demanda. 

 

5.2.4.6. MONITORAMENTO E CONTROLE DE COMUNICAÇÕES E STAKEHOLDERS 

 

O controle de comunicação e Stakeholders pela metodologia do Guia PMBOK, usa 

técnicas e ferramentas para garantir que a comunicação entre as partes interessadas se 

mantenha de maneira a garantir o engajamento das mesmas durante todo o período do projeto 

ou enquanto estas partes interessadas ainda possuem algum nível de influência no resultado 

do projeto. 

Projetos SCRUM requerem uma comunicação eficaz entre os membros do time do 

projeto. Uma das funções do SCRUM Master é garantir que não hajam barreiras na 

comunicação e colaboração do time. Devido a natureza de projetos SCRUM usarem as 
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reuniões diárias, a comunicação é um dos pontos mais importantes para evitar atrasos, evitar 

obstáculos e corrigir problemas de forma eficiente, a conversa cara a cara é a forma mais 

direta e segura de passagem de informação e objetivos que existe. Assim como no método de 

gerenciamento apoiado pelo Guia PMBOK, as melhores ferramentas para monitorar e 

controlar a comunicação e os Stakeholders de um projeto são as qualidades interpessoais do 

gerente do projeto, no caso do SCRUM, o SCRUM Master, ele tem a missão de garantir que 

as barreiras de comunicação não atrapalhem o andamento do projeto, motivar os 

Stakeholders, promover a escuta ativa de ideias do time, agir como um consultor de tomada 

de decisão e não ser a autoridade sobre ela. 

 

5.2.5. ENCERRAMENTO VS. METODOLOGIA SCRUM 

 

Segundo o Guia PMBOK a fase de Encerramento tem início quando os objetivos do 

projeto foram alcançados e o cliente aceitou o produto esperado, ou em caso de cancelamento, 

provocando a interrupção do projeto. 

O encerramento do projeto segundo o Guia PMBOK, envolve os seguintes aspectos: 

● Confirmar se o trabalho está em conformidade com os requisitos; 

● Terminar o encerramento das aquisições; 

● Obter aceitação formal do produto; 

● Terminar os relatórios finais de desempenho; 

● Indexar e arquivar os registros; 

● Atualizar a base de conhecimento de lições aprendidas; 

● Entregar o produto terminado; 

● Liberar os recursos. 

Para efeito didático divide-se a fase de encerramento nas seguintes etapas: 

● Primeira etapa: consiste na elaboração do Termo de Encerramento do Projeto por parte 

do Gerente do Projeto; 

● Segunda etapa: consiste na análise das entregas, validando se o que foi realmente 

executado está em conformidade com as especificações do projeto; 
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● Terceira etapa: ocorre a avaliação do termo do projeto de responsabilidade do comitê 

gestor, validando-se e assinando a entrega; 

● Quarta etapa: é feita a avaliação, levantamento e arquivamento das lições aprendidas, 

para que nos próximos projetos não tenham as mesmas dificuldades, e/ou, aprimorem 

alguns pontos baseados nas próprias experiências, também de responsabilidade do 

Gerente do projeto; 

● Quinta etapa: o projeto pode ser considerado finalmente encerrado conforme o Guia 

PMBOK. 

Quando se avalia a fase de Encerramento, com relação a Metodologia SCRUM, é 

necessário ter em mente a dinâmica do ciclo de início e fim das Sprints, tendo em vista que, 

ao final de cada Sprint “ocorre uma entrega”, ou seja, de certa forma, pode-se entender que na 

Metodologia SCRUM a fase de encerramento se repete a cada trinta dias (aproximadamente). 

Nesta fase de Encerramento da Sprint são utilizados, por exemplo, como suporte o Aceite 

Parcial, os incrementos contratuais, o treinamento da parte entregue e manual da parte 

entregue. Por esse motivo o encerramento no SCRUM, acaba sendo incremental. A cada mês 

é encerrada uma parte do desenvolvimento, até que chegue ao fim do último Sprint, 

encerrando assim o projeto como um todo. Nesse momento o SCRUM já não se faz mais 

necessário, pois são tarefas simples e burocráticas que envolvem poucos participantes da 

equipe e com atividades corriqueiras de baixa complexidade, principalmente se o projeto 

possuía entregas parciais, como sugere o próprio SCRUM. 
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6.  RELATO DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS DA INTEGRAÇÃO ENTRE O 

GUIA PMBOK E A METODOLOGIA SCRUM 

 

Considerando todas as informações do item 5 do presente trabalho (5. Correlação das 

principais fases de Gerenciamento de Projeto) com os conceitos da Metodologia SCRUM 

pode-se listar de forma visual quais são os métodos mais indicados em cada fase e suas 

vantagens e desvantagens, as quais são demonstradas na Tabela 3 abaixo: 

 

Quadro 3 - Integração entre Guia PMBOK e SCRUM. 

FASES & ÁREAS INTEGRAÇÃO ENTRE METODOLOGIAS PMBOK SCRUM 

Iniciação 

Desenvolvimento do 
Termo de Abertura 

do Projeto 

Focado na fase de execução, o Termo de Abertura, 
se aplicado ao SCRUM sintetiza as informações 

mais importantes com o foco voltado nas 
"entregas" e conclusão do projeto. 

  

Identificar 
Stakeholders 

Através do Guia PMBOK, com auxílio da Matriz de 
Stakeholders é possível levantar as características 
dos Stakeholders e suas particularidades com um 

alto grau de precisão. 

  

Planejamento 

Escopo 
Para a fase de planejamento de escopo o Guia 

PMBOK se mostra mais robusto, em função do grau 
de controle agregado ao projeto. 

  

Cronograma 

Ambos podem ser utilizados, inclusive de forma 
análoga. 

Utilizando-se o Guia PMBOK, pode-se estimar a 
duração e sequenciamento das atividades do 

projeto com base em uma TAP (termo de abertura 
do projeto) e da EAP (estrutura analítica do projeto) 

já detalhados, o que favorece a gestão e 
cumprimento dos prazos, pois foram bem 

estimados. Gera-se um cronograma único bem 
definido para acompanhamento durante o projeto. 

Utilizando-se o SCRUM a revisão e os ajustes do 
cronograma são frequentes e diários conforme 

alinhamento da equipe. 

  

Fonte: Os autores, 2019. 

 

 



44 

 

Quadro 3 - Integração entre Guia PMBOK e SCRUM – Continuação: 

FASES & ÁREAS INTEGRAÇÃO ENTRE METODOLOGIAS PMBOK SCRUM 

Iniciação 

Custos 

Seguindo a metodologia proposta pelo Guia PMBOK é 
possível realizar o controle dos gastos de maneira mais 
precisa, principalmente por conta da gestão em 
paralelo com a gestão do cronograma do projeto. 

  

Planejamento 

Qualidade 

No Scrum, com a aplicação constante do PDCA, grande 
parte dos problemas são resolvidos de forma rápida, 
sem que haja necessidade de processos burocráticos 
(Ex.: Abertura de Não Conformidades e etc.), e 
mobilizações desnecessárias. 

  

Recursos 

Processos documentais proporcionam maior 
austeridade e precisão no levantamento dos recursos, 
porém, em um cenário ainda não definido por 
completo, há grande chance de erros nas estimativas. 

  

Comunicação & 
Stakeholders 

(partes 
interessadas) 

Utilizando-se a Matriz de Comunicação e Stakeholders 
do Guia PMBOK há mapeamento exato e organizado 
de todos os Stakeholders e meios de comunicação, o 
que facilita a gestão.  
No SCRUM não há nenhuma geração documental. 

  

Execução 

Qualidade 

O Scrum possui vantagem frente ao Guia PMBOK no 
item qualidade, pois a metodologia permite correções 
em tempo de desenvolvimento de projeto alinhado ao 
seu cliente final, além de ter reuniões e feedbacks 
diários entre a equipe, o que permite elevar o nível da 
qualidade da entrega sem gerar maior investimento de 
recurso. 

  

Comunicação & 
Stakeholders 

(partes 
interessadas) 

No item comunicação, também existe uma vantagem 
para a Metodologia SCRUM, pois a comunicação não é 
de responsabilidade de uma única pessoa, é dividida 
entre toda a equipe do Projeto. As reuniões diárias 
facilitam a comunicação com todo o time do projeto e 
com o cliente. As reuniões de entrega de Sprints 
mantem uma melhor comunicação e engajamento. 

  

Fonte: Os autores, 2019. 
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Quadro 3 - Integração entre Guia PMBOK e SCRUM – Continuação: 

FASES & ÁREAS INTEGRAÇÃO ENTRE METODOLOGIAS PMBOK SCRUM 

Monitoramento e Controle 

Escopo 
O SCRUM é mais ágil e menos 
burocrático.   

 

Cronograma 
No SCRUM o cronograma é visto 
frequentemente, assim torna-se mais 
fácil e rápido controlá-lo.   

 

Custos 

Mesmas técnicas em ambas as 
metodologias, no SCRUM pode-se fazer 
análise e controle diários, por Sprint ou 
pelo projeto completo. 

  

Qualidade 
 No SCRUM depende-se da aceitação do 
cliente, sendo que a avaliação é mais 
direta e rápida.   

 

Recursos 
Processo mais completo através do 
PMBOK. Depende da natureza e 
extensão do projeto.   

Comunicação & Stakeholders 
(partes interessadas) 

Processo mais simples através do 
SCRUM, devido à extensiva 
comunicação feita por reuniões diárias.   

 

Encerramento 

Encerramento da Fase / 
Projeto 

Aplicando as orientações do Guia 
PMBOK é possível, ao final das 
entregas/projeto obter uma maior 
variedade de informações a respeito de 
cada "parte" do projeto, o que 
possibilita uma maior compreensão final 
de todo o trabalho realizado, além de 
manter documentadas todas as 
particularidades e acontecimentos do 
projeto. 

 

  

Fonte: Os autores, 2019. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Conclui-se através deste trabalho que é claramente viável a correlação da Metodologia 

SCRUM e o Guia PMBOK, tendo em vista, principalmente, a facilidade de interação entre as 

duas abordagens. 

No trabalho, inicialmente, foram apresentados os conceitos básicos do SCRUM e do 

Guia PMBOK. Em seguida, foram apresentadas, sequencialmente, as fases de Iniciação, 

Planejamento, Execução, Monitoramento, Controle e Encerramento para as áreas: 

● Escopo; 

● Cronograma; 

● Custos; 

● Qualidade; 

● Recursos; 

● Comunicação e Stakeholders. 

Analisando etapa por etapa, pode-se enxergar uma possível proposta de integração 

entre a Metodologia SCRUM e o Guia PMBOK quando aplicados em Projetos de TI. 

Uma possível proposta sucinta de integração, entre as ferramentas, pode ser realizada 

de acordo com a seguinte estrutura: 

● Planejamento: aplicam-se os principais conceitos do Guia PMBOK, pelo fato de seus 

documentos e processos serem abrangentes e bem definidos, favorecendo a gestão do 

projeto; 

● Execução, Monitoramento e Controle: aplicam-se os principais conceitos da 

Metodologia SCRUM, tendo em vista que a maior taxa de energia é aplicada nas fases 

em questão, principalmente pelo fato da Metodologia SCRUM focar em agilidade e 

em pouca documentação, ao contrário do que prega o Guia PMBOK. 

Outra conclusão importante é que, pelo fato de se tratar de uma Metodologia Ágil, o 

SCRUM é, e continua, altamente recomendado a projetos menores e principalmente 

relacionados a TI. Em contrapartida, os conceitos apresentados pelo Guia PMBOK torna mais 

palpável e compreensível a realização e a gestão de projetos de médio e grande porte, 

principalmente pelo fato de se tratar de uma ferramenta suportada por diversos documentos e 

conceitos de sucesso já comprovados. 
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8. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

Através do estudo desenvolvido no trabalho, é possível aplicar a dinâmica do método 

ágil SCRUM juntamente com os princípios básicos de gerenciamento de projetos do Guia 

PMBOK em um projeto de TI, no qual visa-se agilidade no desenvolvimento do projeto.  

A continuidade desse trabalho sugere a aplicação prática das duas metodologias a 

longo prazo e medições de custo, tempo, prazo e qualidade com uso de ambas em uma 

empresa que hoje não se utiliza de nenhuma das duas, aplicando primeiramente apenas 

práticas do Guia PMBOK e posteriormente acrescentando SCRUM. 
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