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RESUMO 

 

Após estudos realizados e experiências de alguns membros do grupo em gestão de projetos foi 

possível identificar a relevância e efeito direto da gestão de escopo no resultado final de 

qualquer projeto. Tais efeitos podem ser tanto negativos quanto positivos, dependendo da 

forma como esta gestão é executada.  

Desta forma, propõe-se neste artigo a análise da utilização de métodos ágeis na gestão de 

escopo em projetos de desenvolvimento de software, buscando apresentar além de referencial 

teórico, a aplicabilidade e resultados destes métodos nos projetos.  

 

Palavras Chave: Gerenciamento de projetos, gerenciamento de escopo, métodos ágeis e 

métodos tradicionais. 

 

 

    



 

 

ABSTRACT 

 

After many research and experiences of some group members in project management became 

possible to identify the direct relevance and effect of management scope at the end of any 

project. Such effects can be both positive and negative, depending on how this management is 

performed. 

This article proposes an analysis of the use of agile methods in the management of scope in 

software development projects, in order to present beyond the theoretical, the applicability of 

these methods and finally the results in the projects. 

 

Key Words: Project Management, scope management, agile methods and traditional 

methods. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Notou-se nos estudos realizados a relevância e efeito direto da gestão de escopo no 

sucesso de projetos de desenvolvimento de software. Além da utilização de modelos para 

gestão de projetos que pode se tornar fundamental para seu bom desempenho.  

Além disso, com as constantes inovações tecnológicas, das mudanças nas necessidades 

dos produtos e serviços oferecidos no mercado de TI e da cada vez maior necessidade na 

segurança das informações de grandes organizações, os projetos de desenvolvimento de 

software devem estar sempre atualizados e estruturados para atender à estas necessidades.  

O objetivo deste artigo é realizar a análise da aplicação de métodos ágeis na gestão de 

escopo de projetos de desenvolvimento de software. Para isso foram utilizadas pesquisas 

teóricas sobre os assuntos envolvidos, além da aplicação de entrevistas em profissionais 

atuantes na área de gestão de projetos. 
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2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 PROJETOS 

Segundo o PMI (2008), projeto ñ® um esforo tempor§rio empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um 

t®rmino definidos.ò Com isso ® necess§rio ter-se claro qual é este período. Para tal, devemos 

conhecer corretamente objetivos do projeto para alcançar-se a delimitação do término com a 

conclusão ou com a exclusão dos objetivos. 

Embora a principal característica de um projeto seja ser temporário, seu resultado ou 

produto não necessariamente terá natureza temporária. Poderemos ter um projeto para a 

criação da planta de uma indústria, por exemplo, que será duradoura, embora seu projeto 

esteja compreendido somente até a operação assistida da mesma após a implantação. Logo 

depois deste período encerra-se o projeto e se torna apenas processos de operação. 

Outra característica marcante dos projetos está relacionada à sua exclusividade, como 

cita PMI (2008): 

 
ñcada projeto cria um produto, serviço ou resultado exclusivo. Embora 

elementos repetitivos possam estar presentes em algumas entregas do projeto, essa 
repetição não muda a singularidade fundamental do trabalho do projeto. Por exemplo, 
prédios de escritórios são construídos com os materiais idênticos ou similares ou pela 
mesma equipe, mas cada um é exclusivo - com diferentes projeto, circunstâncias, 
fornecedores, etc.ò 

 

A terceira característica de um projeto, e última das de maior relevância, segundo 

XAVIER et al (2009, p. 04) é seu desenvolvimento progressivo, como podemos observar na 

Figura 1: 



12 

 

 

Figura 1 - Características de um projeto  
Fonte: (XAVIER et al, 2009,  p. 04) 

 

De acordo com XAVIER et al (2009, p. 04) as partes interessadas de um projeto são as 

pessoas e organizações, como clientes, patrocinadores, organizações executoras e o público, 

que estejam ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses possam ser afetados de 

qualquer forma, positiva ou negativamente, pela execução ou término do projeto. 

 

2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

De acordo com o PMI, o gerenciamento de projetos consiste em aplicar 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, para atender seus 

requisitos. Para o PMI (Project Management Institute), através da quarta edição do PMBOK, 

o gerenciamento de projetos é realizado com a aplicação e integração de 42 processos, 

agrupados logicamente em 5 grupos: 

- Iniciação; 

- Planejamento; 

- Execução; 

- Monitoramento e controle; 

- Encerramento. 
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Para DôĆVILA (2010) o gerenciamento de projetos pode ser dividido em 9 §reas de 

conhecimento: tempo, custos, escopo, qualidade, comunicação, riscos, integração, recursos 

humanos e aquisições. Podemos visualizar a interação das áreas na Figura 2: 

 

 

Figura 2 - Áreas do conhecimento em Gerenciamento de Projetos 
Fonte: (DôĆVILA; 2010) 

 

Para XAVIER et al (2009, p. 07) a aplicação do gerenciamento de projetos permite a 

avaliação do desempenho, o aprendizado contínuo e a antecipação do desempenho futuro com 

razoável confiabilidade. Comenta ainda que o gerente de projetos é que é a pessoa 

responsável pela realização ï ou não ï dos objetivos do projeto. 

Neste contexto, VALLE (2010, p. 35) as principais atribuições do gerente de projetos 

são: 

ña identifica«o das necessidades do projeto; o estabelecimento de objetivos 
claros e palpáveis; o atendimento às expectativas de todas as partes interessadas; o 
devido balanceamento entre qualidade, escopo, tempo e custo, que é realizado 
obedecendo-se ¨ chamada teoria da tripla restri«o.ò 

 

A figura do gerente de projetos aparece não como responsável técnico do projeto, mas 

sim por seu gerenciamento eficaz em todos os aspectos, incluindo ter um time tecnicamente 

capacitado para as melhores soluções. O gerente de projetos é responsável por controlar e/ou 

atender as expectativas dos stakeholders de forma a conciliar os interesses em favor do 

projeto. 
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De acordo com Newell (2002, apud VALLE 2010, p.35) os fatores conflitantes 

geralmente balanceados pelos gerentes de projetos são: tempo, custo e, dependendo da visão 

adotada escopo ou qualidade. Também propõem que com a visão adotada o fator restante é 

consequente deste balanceamento. Está visão também chamada de tríplice restrição. 

Segundo PMI (2008) inclui-se neste contexto os itens deste contexto são: escopo, 

qualidade, cronograma, orçamento, recursos e riscos. A alteração de um desses fatores 

inevitavelmente afeta pelo menos um dos outros fatores. 

 

 

2.3 GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE 

 

A rotina de projetos de desenvolvimento de software não se difere de outros tipos de 

projeto.  

Para o melhor entendimento do ciclo de vida de um projeto de desenvolvimento de 

software, desenvolvemos um o fluxograma abaixo: 

 

 

Figura 3: Ciclo de vida de projetos de TI 
Fonte: elaborado pelos autores (2012)  
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Segundo Moraes (1999), existem algumas técnicas de acompanhamento e controle de 

projetos de desenvolvimento de software, na qual são destacadas quatro formas usualmente 

utilizadas: 

- Percentual concluído e duração remanescente; 

- Curva ñSò e análise de tendência; 

- Valor adquirido (earnedvalue); 

- Relatório de posição (status report). 

 

Desta forma, utilizando-se de um método é possível gerenciar projetos de 

desenvolvimento de software no intuito de entregar ao sponsor o produto ou serviço 

solicitado.   

2.4 ESCOPO 

 

Escopo são todos os produtos/serviços entregáveis e necessários para um projeto. 

Formado por processos/métodos onde se faça todo e somente o trabalho necessário para 

atingir o sucesso. 

O escopo ® a ñalmaò do projeto.  Nele descreve-se o produto/serviços e as entregas de 

todo o projeto. Segundo Vargas (2005, p. 59), ño escopo de um projeto ® definido como o 

trabalho que precisa ser desenvolvido para garantir a entrega de um determinado produto 

dentro de todas as suas especificações e fun»esò. 

¨Isso implica uma decisão clara sobre resultados essenciais, ou seja, a 

medida na qual o projeto atender§ ñnecessidades e desejosò e que recept²veis ou 

produtos desejáveis, mas não essenciais, poderão ser incluídos ou omitidos, 

resultando em objetivos principais claros, critérios de sucesso, custos da qualidade e 

duração.¨ (KEELLING, 2005, p.190). 

 

2.5 GERENCIAMENTO DO ESCOPO 

 

Dividido em 05 etapas: (PMI, 2004) 
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- Planejamento do escopo: Como definir o escopo do projeto na forma de documento, 

e como acompanha e controla isto. E também como descobrir informações para se criar a 

Estrutura Analítica do Projeto (EAP).   

- Definição do escopo: Como criar uma declaração do escopo do projeto, onde será 

usada para possíveis decisões. 

- Criação da EAP: Composto na divisão das principais entregas ou trabalho, para 

melhorar ou facilitar o controle (gerenciamento). Com isto poder melhorar a precisão das 

estimativas de custo, sua medição e controle do desempenho e definir claramente as 

responsabilidades. 

- Verificação do escopo: Como formalizar a aceitação dos entregáveis. 

- Controle do escopo: Como controlar as mudanças no escopo do projeto. 

 

2.5.1 Controle de escopo 

Segundo (SOTILLE et al., 2006) após a definição da EAP, durante a execução do 

escopo, o mesmo deve ser medido e comparado ao planejado. A inserção de marcos, ou seja, 

entregas importantes do projeto auxiliam a controlar e pontuar o escopo. 

A comparação entre previsto e executado deve ser feita por profissional experiente na 

área, o qual tem o objetivo de avaliar e analisar as diferenças encontradas na execução, as 

quais devem ser estudadas para que soluções possam ser geradas e levem o projeto ao 

planejamento normal previsto. 

Além do controle de escopo, deve prever gerenciamento de riscos no projeto para 

possíveis mudanças de escopo no projeto. 

Seguir a metodologia de melhores práticas para definição do escopo em projetos, gerar 

os documentos necessários, gerenciar e escopo com suas mudanças e riscos e o mais 

importante escutar e ter uma boa relação com o cliente faz com que o projeto desenvolvido 

tenha garantia de sucesso. 

Um escopo bem definido é a chave para o sucesso de um projeto, e o grande desafio 

neste caso é entender o que o cliente quer, qual a melhor forma para chegar no resultado 
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esperado e quais entregas deverão ser feitas. Para atingir o resultado esperado, tanto no 

desenvolvimento do projeto, quanto na satisfação do cliente são recomendadas algumas boas 

práticas para a definição do escopo do projeto. 

De acordo com XAVIER et al (2009, p. 37). No planejamento do projeto, o primeiro 

passo a seguir ® definir uma ñestrat®gia de projetoò, fazer um estudo preliminar do 

entendimento do escopo, levantar os serviços e produtos que serão entregues ao cliente, e suas 

respectivas estratégias de condução. Assim, além de validar o entregável final, as principais 

entregas e estratégias necessárias para atingir este objetivo também são definidas pelo cliente 

e formalizadas. 

 

2.6  GERENCIAMENTO DE TEMPO 

 

A gerência de tempo consiste em definir e sequenciar as atividades necessárias para 

entregar um projeto com qualidade, escolher os recursos para cada tarefa e a duração de cada 

atividade afim de elaborar um cronograma que possibilite mensurar o tempo em que o projeto 

será entregue. É uma área muito visada dentro do Gerenciamento de Projetos pois um 

cronograma mal definido impacta de forma negativa todo o planejamento do projeto. 

O escopo bem estruturado tem papel fundamental na Gerência de Tempo, pois é 

necessário ter o objetivo do projeto definido e a Estrutura Analítica de Projeto gerada com 

seus respectivos pacotes de trabalho, para então definir as atividades necessárias para cada 

entrega. Segundo PMI (2004) as atividades s«o descritas como ña subdivis«o dos pacotes de 

trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenci§veisò. 

Após a definição das atividades, são escolhidos os marcos, os quais são atividades sem 

duração, eventos pontuais, que indicam pontos importantes e representativos no projeto. Em 

seguida é feito o planejamento da duração do projeto que ser por ondas sucessivas ou 

planejamento em projetos de escopo aberto, logo após as atividades são sequenciadas, os 

recursos e a duração das atividades são estimados. Com estas estimativas é possível definir a 

data de início e término de cada atividade, assim é definido o cronograma. 
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2.7 GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

 

O Gerenciamento de Custos do projeto inclui os processos envolvidos em estimativas, 

orçamentos e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do 

orçamento aprovado. (PMI, 2008). 

2.7.1 Processos do gerenciamento de custos 

- Estimar os custos ï É o processo de desenvolvimento de uma estimativa dos recursos 

monetários necessários para terminar as atividades do projeto; 

- Determinar o orçamento ï É o processo de agregação dos custos estimados de 

atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos 

autorizada; 

- Controlar os custos ï É o processo de monitoramento do andamento do projeto para 

atualização do seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base dos 

custos. 

Estes processos são necessários para que seja possível terminar o projeto dentro do 

orçamento aprovado. Eles interagem entre si e também com processos nas outras áreas de 

conhecimento. 

 

2.8 GERENCIAMENTO DE QUALIDADE 

 

A qualidade em projetos está geralmente relacionada ao atendimento de seus 

requisitos. No guia PMBOK, o PMI (2008) define qualidade como o grau com que um 

conjunto de características atendem aos requisitos do projeto. 

De acordo com Costa (2012) gerência da qualidade é o conjunto de processos e 

atividades que determinam as políticas, objetivos e responsabilidades de tal forma que o 

projeto satisfaça às necessidades para o qual foi empreendido. 

O PMI (2008, p.54) prevê três processos para o gerenciamento da qualidade em seu 

guia de boas práticas: 
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- Planejar qualidade: do grupo de processos de planejamento; 

- Realizar garantia da qualidade: do grupo de processos de execução; 

- Controlar qualidade: do grupo de processos de controle. 

Algumas técnicas e ferramentas são comuns no gerenciamento de qualidade, cada qual 

aplicabilidade em diferentes parâmetros (Costa, 2012) como: 

 

- Diagrama de causa e efeito; 

- Diagrama de pareto; 

- Histograma; 

- Controlchart; 

- Flowchart; 

- Diagrama de dispersão; 

- Checklist, etc. 

 

2.9 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

Os Riscos de projeto são um conjunto de eventos que podem ocorrer sob a forma de 

oportunidades ou ameaças que, caso se concretizem, influenciam positivamente ou 

negativamente no objetivo do projeto. 

Os riscos podem ser identificados e organizados dentro das categorias de riscos. Se 

bem definidos, devem refletir os princípios comuns do risco para determinada área de 

aplicação. As categorias de riscos, conforme Project Management Institute (2004), são as 

seguintes: riscos organizacionais, riscos de gerência do projeto, riscos técnicos, de qualidade 

ou de desempenho, e riscos externos.  

-Riscos organizacionais ï São riscos Organizacionais aqueles que são ligados à política e 

gestão da empresa. 

- Riscos de gerência do projeto ï São riscos relacionados a falhas do gestor do projeto. 
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-Riscos técnicos, de qualidade ou de desempenho - A cada dia surgem novas tecnologias 

substituindo ou melhorando e extinguindo outras. Corre-se o risco de confiar em novas 

tecnologias ainda não comprovadas ou de baixa qualidade, o que poderá acarretar falta de 

apoio ou de informação no uso daquela ferramenta.  

- Riscos externos ï Podem ser riscos de força maior, como mudanças climáticas, terremotos, 

enchentes, guerras civis ou qualquer desvio do ambiente ideal para o desenvolvimento do 

projeto, tais como: pedidos de demissão, questões trabalhistas. 

 

2.10 GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 

 

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), o gerenciamento das aquisições em um projeto 

implica a necessidade de condução de processos de planejamento, de condução, de 

administração e de encerramento das aquisições. 

De acordo com Garret (2001), o gerenciamento de aquisições pode ser apresentado 

sob duas perspectivas: 

- Perspectiva do fornecedor - Provimento de produtos, serviços ou resultados em troca 

de uma compensação pecuniária. 

- Perspectiva do comprador ï Aquisição de produtos, serviços ou resultados. 

Desta forma, os contratos podem ser oportunidades para a empresa ou uma alternativa 

para condução dos serviços da mesma. 

O objetivo principal do Gerenciamento de Aquisições é estabelecer uma boa relação 

entre cliente x fornecedor, afim de realizar um objetivo comum que é a finalização do projeto. 

Segundo Xavier (2010), as empresas que assumem o papel de clientes, caracterizam-se 

orientadas por processos (process-driven), ao passo que aquelas que atuam como 

fornecedores são empresas orientadas por projetos (project-driven). 

As aquisições referentes ao projeto devem seguir a EAP. Assim no planejamento das 

aquisições a equipe irá decidir o que deve ser contratado e o que será realizado pela mesma, 

esta decisão de fazer ou contratar (make or buy) é de grande importância para o bom 

andamento do projeto. 
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2.11 GERENCIAMENTO DE PESSOAS 

 

O Gerenciamento de Pessoas em projetos, é o gerenciamento de todos os envolvidos 

no projeto, ou seja, os stakeholders. Onde estes recursos humanos devem ser utilizados da 

melhor forma possível na execução do projeto, gerenciando suas expectativas, objetivos, 

metas e conflitos, afim de atingirem o objetivo comum que é a entrega do serviço/produto 

contratado. 

Dentro das empresas o Gerenciamento de Pessoas deve seguir a estrutura 

organizacional adotada pela mesma, que pode ser : funcional, matricial (fraca, balanceada e 

forte) e por projetos. Com a definição da estrutura é possível saber o grau de autoridade do 

Gerente de Projetos diante da equipe e da empresa. 

De acordo com Raj (2010) a formação de uma equipe de projeto não se da somente 

pela união de pessoas visando a realização de uma tarefa, inclui a discussão de valores, visão, 

missão, expectativas e normas segundo as quais a equipe irá operar um determinado projeto. 

O desenvolvimento das equipes é formado pelas seguintes fases: Formação, 

Confusão/Conflito, Normatização, Desempenho e Desintegração. 

 

2.12 GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

 

Chaves (2010) define a comunicação como o processo que envolve a transmissão e a 

recepção de mensagens entre uma fonte emissora e um destinatário receptor, no qual as 

informações são codificadas na fonte e decodificadas no destino, como o uso de sistemas 

convencionados de signos ou símbolos sonoros, escritos, iconográficos, gestuais, etc. 

No gerenciamento de Projetos, a comunicação é um grande desafio para os Gerentes, 

pois muitas vezes o que é falado, pode ter diferentes formas de interpretação. Tarefas mal 

interpretadas podem resultar em retrabalho, aumento de custo, cronograma, diminuição da 

qualidade, etc. 

Outro ponto importante é a comunicação entre o Gerente de Projetos e o cliente, afim 

de estabelecer exatamente qual é a entrega final. Para evitar a insatisfação do cliente, é 
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importante que a equipe de projetos mantenha uma comunicação constante com o mesmo. 

Fazendo entregas parciais e atestando os serviços executados. 

O Guia PMBOK trata especificamente do gerenciamento de comunicações em 

projetos como uma área do conhecimento que permite a geração, coleta, distribuição, 

armazenamento, recuperação e disponibilização das informações do projeto na forma e no 

prazo apropriados, e reconhece a existência de cinco processos: 

 

- Identificar as partes interessadas; 

- Planejar as comunicações; 

- Distribuir informações; 

- Reportar o desempenho; 

- Gerenciar as expectativas das partes interessadas. 

 

2.13 GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO 

 

De acordo com PMI (2008), a integração engloba os esforços necessários para definir, 

combinar, unificar e coordenar os vários processos e técnicas de gerenciamento de projetos, 

numa articulação crucial para o sucesso do projeto. 

O PMI também apresenta os Processos do Gerenciamento de Integração; 

- Desenvolver o termo de abertura do projeto; 

- Desenvolver o plano de gerenciamento de projeto; 

- Orientar e gerenciar a execução do projeto; 

- Monitorar e controlar o trabalho do projeto; 

- Realizar o controle integrado de mudanças; 

 - Encerrar o projeto ou fase. 
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Todas as áreas de conhecimento são essenciais para a realização de um projeto, porém 

para o mesmo ter sucesso é necessário que todas as áreas se interliguem entre si, devendo 

monitorar mudanças e atualizar o Plano de Projeto sempre que necessário. 

 

2.14 MÉTODOS ÁGEIS 

2.14.1 Agilidade 

Segundo o dicionário Michaelis online Agilidade possui as seguintes definições: 

- Qualidade do que é ágil; 

- Desembaraço, ligeireza, presteza de movimentos; 

- Mobilidade, perspicácia, vivacidade. 

Considerando o contexto deste trabalho: 

ñHabilidade de criar e responder a mudanas de forma a manter a 

lucratividade em um turbulento ambiente de neg·ciosò (HIGHSMITH, 2002). 

 

2.14.2 Métodos ágeis 

O desafio mais comum dentro do desenvolvimento de software é entregar um produto 

que atenda as reais necessidades do cliente, dentro do prazo e orçamento previstos 

(FAGUNDES, 2005).  

Utilizar métodos ágeis de desenvolvimento, tem se mostrado como uma escolha viável 

para atender aos requisitos apresentados às novas realidades dos clientes. 

Os Métodos ágeis surgiram como uma reação às metodologias pesadas (FOWLER, 

2005) e tiveram como principal motivação criar alternativas para o Modelo em Cascata 

(HILMAN, 2004). 

Os métodos classificados como ágeis possuem como principal característica sua 

aplicação em projetos médios e pequenos, utilizando ciclos iterativos curtos, planejamento 

guiado por funcionalidades, tolerância à mudanças constantes, proximidade da equipe, 

intimidade com o cliente e um foco no ambiente geral de trabalho do time (HIGHSMITH, 

2002). O que o torna diferente das metodologias tradicionais, as quais são voltadas para 
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projetos maiores e mais complexos, necessitando de especificações mais detalhadas, o que 

torna a gestão de mudanças muito mais lenta (NETO, 2004). 

Segundo Zanatta (2004), as metodologias ágeis são ideais para aplicação em pequenas 

organizações, mas em organizações maiores sua aplicação é questionável. 

Baseando-se neste contexto, em 2001 surgiu o Manifesto ágil, considerando 12 

princípios: 

- Nossa maior prioridade é satisfazer os clientes através de rápidas e contínuas 

entregas de software com valor agregado; 

- Acolhemos mudança de requisitos, inclusive em etapas avançadas do 

desenvolvimento. Processos ágeis permitem mudanças que contribuam para a vantagem 

competitiva de seus clientes; 

- Entregar software funcionando frequentemente, em algumas semanas ou meses, de 

preferência no menor tempo possível; 

- Pessoas relacionadas à negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e 

diariamente, durante todo o curso do projeto; 

- Construa projetos através de indivíduos motivados. Dê à equipe um ambiente que 

atenda suas necessidades e confie em sua capacidade para realizar o trabalho; 

- Método mais eficiente e efetivo de distribuir informação para e entre uma equipe de 

desenvolvimento é a comunicação face a face; 

- Software funcional é a medida primária de progresso; 

- Processos ágeis estimulam o desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores, e usuários devem estar aptos a manter um ritmo constante indefinidamente; 

- Atenção contínua na excelência técnica e num bom projeto/design aprimora a 

agilidade; 

- Simplicidade - a arte de maximizar a quantidade de trabalho não feito - é essencial  

- As melhores arquiteturas, requisitos e projetos (designs) emergem de equipes auto-

organizadas; 

- Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como podem ser mais eficazes, então 

sintonizam e ajustam seus comportamentos desta maneira. 
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Segundo Beck (2001) o Movimento Ágil não é anti-metodologia, mas sim um desejo 

de recuperara credibilidade da palavra metodologia. 

Também segundo Beck (1999), os métodos ágeis para gestão de projetos se 

apresentam como uma alternativa aos problemas de constantes alterações de escopo ao longo 

dos projetos. 

Existem atualmente vários métodos ágeis aplicados à gestão de projetos, sendo eles de 

desenvolvimento de softwares ou de qualquer outro tipo de produto.  

Seguem alguns exemplos: Scrum, ExtremeProgramming (XP), Crystal Methods, 

AgileModeling entre outros.  

Serão abordados mais detalhadamente ao longo desta pesquisa o Scrum e RUP. Não 

são considerados métodos ágeis: PMI, CMMi, métodos em cascata, entre outros. Abaixo 

inclui-se na Figura  uma ilustração comparativa sobre métodos tradicionais e ágeis. 

 

Figura 4: Comparação sobre métodos tradicionais e ágeis 
Fonte: Sliger &Broderick, 2008 

 

Chin (2004) descreve métodos tradicionais como estruturados por processos, com 

ênfase no planejamento detalhado e resistente à mudanças. Desta forma, torna-se cada vez 

mais comum a adaptação de métodos tradicionais para atender diferentes situações 

específicas.  
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Além disso, segundo Chin (2004) há situações onde métodos tradicionais apresentam 

limitações significativas que podem aumentar o esforço de dedicação do Gerente de Projetos 

no acompanhamento de mudanças e desenvolvimento das atividades. Chin (2004) afirma que 

a abordagem ágil se mostra mais eficiente justamente nestes casos. 

 

Tabela I - Gestão de projetos Tradicional (GP) x Gestão ágil de projetos (GAP) 

 

 










