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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo comparar a utilização do Método Ágil e do Modelo de 

Referência MPS.BR Software para Projetos de Curto Prazo e propor um Processo de 

Gerenciamento de Projetos. Para esta comparação foram considerados como referência o Guia 

Geral MPS de Software e Guia do Scrum e para a definição do Processo de Gerenciamento de 

Projetos, foi utilizado a ferramenta EPF Composer. 
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ABSTRACT 

This study has the objective of compare Agile Method utilization with Reference Method 

MPS.BR Software for short time projects and propose a process for Project management. For 

this comparison was considered as reference MPS Software general guide and Scrum guide, 

and to define the process for project manager EPF Composer tool was used. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo discorre sobre a comparação entre a Metodologia Ágil (Scrum) e o 

Modelo de Referência MPS.BR Software, mais especificamente para projetos de curto prazo e 

definição de um processo de gerenciamento de projetos. 

O objetivo deste estudo, é fazer um levantamento da Metodologia Ágil (Scrum) e do 

Modelo de Referência MPS.BR Software de Gerenciamento de Projetos, compará-los, realizar 

uma avaliação para verificar qual é o melhor método de gestão de projetos voltado para projetos 

de curto prazo, e propor um processo para a gerenciamento de projetos.  

Este levantamento será realizado através de estudo bibliográfico e da experiência 

profissional da autora deste estudo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.  PMBOK – GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Conforme descrito no PMBOK – 5° Edição, o Gerenciamento de Projetos é a aplicação 

do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos 

seus requisitos. O Gerenciamento de Projetos é realizado através da aplicação e integração 

apropriadas dos 47 processos de gerenciamento de projetos, logicamente agrupados em cinco 

grupos de processos. Esses cinco grupos de processos são: 

 Iniciação, 

 Planejamento, 

 Execução, 

 Monitoramento e controle, e 

 Encerramento. 

O gerenciamento de um projeto normalmente inclui, mas não se limita a: 

 Identificação dos requisitos; 
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 Abordagem das diferentes necessidades, preocupações e expectativas das partes 

interessadas no planejamento e execução do projeto; 

 Estabelecimento, manutenção e execução de comunicações ativas, eficazes e 

colaborativas entre as partes interessadas; 

 Gerenciamento das partes interessadas visando o atendimento aos requisitos do projeto 

e a criação das suas entregas; 

 Equilíbrio das restrições conflitantes do projeto que incluem, mas não se limitam, a 

Escopo, Qualidade, Cronograma, Orçamento, Recursos e Riscos. 

As características e circunstâncias específicas do projeto podem influenciar as 

restrições nas quais a equipe de gerenciamento do projeto precisa se concentrar. 

A mudança dos requisitos ou objetivos do projeto pode criar riscos adicionais. A 

equipe do projeto precisa ser capaz de avaliar a situação, equilibrar as demandas e manter uma 

comunicação proativa com as partes interessadas a fim de entregar um projeto bem sucedido. 

Devido ao potencial de mudanças, o desenvolvimento do plano de gerenciamento do 

projeto é uma atividade iterativa elaborada de forma progressiva ao longo do ciclo de vida do 

projeto. A elaboração progressiva envolve a melhoria contínua e o detalhamento de um plano 

conforme informações mais detalhadas e específicas e estimativas mais exatas tornam-se 

disponíveis. A elaboração progressiva permite que a equipe de gerenciamento do projeto defina 

e gerencie o trabalho com um nível maior de detalhes, à medida que o projeto evolui. 

 

2.2.  MPS.BR – MELHORIA DE PROCESSO DO SOFTWARE 

BRASILEIRO 

 

De acordo com o MPS.BR Guia Geral de Software, o MPS.BR é um programa criado 

em dezembro de 2003 coordenado pela Associação para Promoção da Excelência do Software 

Brasileiro (SOFTEX) com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID/FUMIN). 

O modelo de referência MR-MPS-SW está descrito no Guia Geral de Software que 

possuem os requisitos que devem ser atendidos durante a implantação do modelo. Este guia tem 
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como referência a Norma Internacional ISO/IEC 12207:2008 [ISO/IEC, 2008a], a Norma 

Internacional ISO/IEC 15504 [ISO/IEC, 2003] e o modelo CMMI-DEV® (Capability Maturity 

Model Integration for Development) [SEI, 2010a]. 

 

2.2.1.    NÍVEIS DE MATURIDADE 

 

O Guia Geral MPS de Software está detalhado em níveis de maturidade, seus processos 

e capacidade, além dos resultados esperados, provendo uma estrutura de trabalho para uma 

instituição que deseje implementar o MR-MPS-SW (Modelo de Referência de Melhoria de 

Processos para Software). Ele está dividido nos seguintes níveis de maturidade, conforme figura 

abaixo: 

 

Figura 1: Níveis de maturidade do MR-MPS-SW 

Fonte: FUMSOFT - http://www.fumsoft.org.br/qualidade/modelo_mpsbr 

 

Os níveis de maturidade, conforme apresentado na Figura 1, estabelecem patamares 

de evolução de processos, caracterizando estágios de melhoria da implementação de processos 

na organização. O nível de maturidade em que se encontra uma organização permite prever o 
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seu desempenho futuro ao executar um ou mais processos. O MR-MPS-SW define sete níveis 

de maturidade: A (Em Otimização), B (Gerenciado Quantitativamente), C (Definido), D 

(Largamente Definido), E (Parcialmente Definido), F (Gerenciado) e G (Parcialmente 

Gerenciado). A escala de maturidade se inicia no nível G e progride até o nível A. Para cada 

um destes sete níveis de maturidade é atribuído um perfil de processos que indicam onde a 

organização deve colocar o esforço de melhoria. O progresso e o alcance de um determinado 

nível de maturidade do MR-MPS-SW se obtêm quando são atendidos os propósitos e todos os 

resultados esperados dos respectivos processos e os resultados esperados dos atributos de 

processo estabelecidos para aquele nível. 

A divisão em sete estágios tem o objetivo de possibilitar uma implementação e 

avaliação adequada aos micros, pequenas e médias empresas. A possibilidade de se realizar 

avaliações considerando mais níveis também permite uma visibilidade dos resultados de 

melhoria de processos em prazos mais curtos. 

No MR-MPS-SW, à medida que a organização/unidade organizacional evolui nos 

níveis de maturidade, um maior nível de capacidade para desempenhar o processo deve ser 

atingido. O atendimento aos atributos do processo (AP), pelo atendimento aos resultados 

esperados dos atributos do processo (RAP), é requerido para todos os processos no nível 

correspondente ao nível de maturidade, embora eles não sejam detalhados dentro de cada 

processo. 

Na passagem para um nível de maturidade superior, os processos anteriormente 

implementados devem passar a ser executados no nível de capacidade exigido neste nível 

superior. 

 

2.2.2.    CAPACIDADE DO PROCESSO 

 

Os diferentes níveis de capacidade dos processos são descritos por nove atributos de 

processo (AP). O alcance de cada atributo de processo é avaliado utilizando os respectivos 

resultados esperados de atributo de processo (RAP), conforme definido a seguir: 

AP 1.1 O processo é executado: Este atributo evidencia o quanto o processo atinge o seu 

propósito. 
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Resultado esperado:  

RAP 1. O processo atinge seus resultados definidos.  

AP 2.1 O processo é gerenciado: Este atributo evidencia o quanto a execução do processo é 

gerenciada. 

Resultados esperados:  

RAP 2. Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para processo. 

RAP 3. A execução do processo é planejada; 

RAP 4. (Para o nível G) A execução do processo é monitorada e ajustes são realizados; 

RAP 4. (A partir do nível F) Medidas são planejadas e coletadas para monitoração da execução 

do processo e ajustes são realizados; 

RAP 5. As informações e os recursos necessários para a execução do processo são identificados 

e disponibilizados; 

RAP 6. (Até o nível F) As responsabilidades e a autoridade para executar o processo são 

definidas, atribuídas e comunicadas; 

RAP 6. (A partir do nível E) Os papéis requeridos, responsabilidades e autoridade para 

execução do processo definido são atribuídos e comunicados; 

RAP 7. As pessoas que executam o processo são competentes em termos de formação, 

treinamento e experiência; 

RAP 8. A comunicação entre as partes interessadas no processo é planejada e executada de 

forma a garantir o seu envolvimento; 

RAP 9. (Até o nível F) Os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para 

fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização; 

RAP 9. (A partir do nível E) Métodos adequados para monitorar a eficácia e adequação do 

processo são determinados e os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível 

para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização; 

RAP 10. (Para o nível G) O processo planejado para o projeto é executado. 

RAP 10. (A partir do nível F) A aderência dos processos executados às descrições de processo, 

padrões e procedimentos é avaliada objetivamente e são tratadas as não conformidades. 
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AP 2.2 Os produtos de trabalho do processo são gerenciados: Este atributo evidencia o 

quanto os produtos de trabalho produzidos pelo processo são gerenciados apropriadamente. 

Resultados esperados: 

RAP 11. Os requisitos dos produtos de trabalho do processo são identificados; 

RAP 12. Requisitos para documentação e controle dos produtos de trabalho são estabelecidos; 

RAP 13. Os produtos de trabalho são colocados em níveis apropriados de controle; 

RAP 14. Os produtos de trabalho são avaliados objetivamente com relação aos padrões, 

procedimentos e requisitos aplicáveis e são tratadas as não conformidades. 

AP 3.1. O processo é definido: Este atributo evidencia o quanto um processo padrão é mantido 

para apoiar a implementação do processo definido. 

Resultados esperados: 

RAP 15. Um processo padrão é descrito, incluindo diretrizes para sua adaptação; 

RAP 16. A sequência e interação do processo padrão com outros processos são determinadas; 

RAP 17. Os papéis e competências requeridos para executar o processo são identificados como 

parte do processo padrão; 

RAP 18. A infraestrutura e o ambiente de trabalho requeridos para executar o processo são 

identificados como parte do processo padrão. 

AP 3.2 O processo está implementado: Este atributo evidencia o quanto o processo padrão é 

efetivamente implementado como um processo definido para atingir seus resultados. 

Resultados esperados: 

RAP 19. Um processo definido é implementado baseado nas diretrizes para seleção e/ou 

adaptação do processo padrão; 

RAP 20. A infraestrutura e o ambiente de trabalho requeridos para executar o processo definido 

são disponibilizados, gerenciados e mantidos; 

RAP 21. Dados apropriados são coletados e analisados, constituindo uma base para o 

entendimento do comportamento do processo, para demonstrar a adequação e a eficácia do 

processo, e avaliar onde pode ser feita a melhoria contínua do processo. 
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AP 4.1 O processo é medido: Este atributo evidencia o quanto os resultados de medição são 

usados para assegurar que a execução do processo atinge os seus objetivos de desempenho e 

apoia o alcance dos objetivos de negócio definidos. 

Resultados esperados: 

RAP 22. As necessidades de informação dos usuários dos processos, requeridas para apoiar 

objetivos de negócio relevantes da organização, são identificadas; 

RAP 23. Objetivos de medição organizacionais dos processos e/ou sub processos são derivados 

das necessidades de informação dos usuários do processo; 

RAP 24. Objetivos quantitativos organizacionais de qualidade e de desempenho dos processos 

e/ou sub processos são definidos para apoiar os objetivos de negócio; 

RAP 25. Os processos e/ou sub processos que serão objeto de análise de desempenho são 

selecionados a partir do conjunto de processos padrão da organização e das necessidades de 

informação dos usuários dos processos; 

RAP 26. Medidas, bem como a frequência de realização de suas medições, são identificadas e 

definidas de acordo com os objetivos de medição do processo/sub processo e os objetivos 

quantitativos de qualidade e de desempenho do processo; 

RAP 27. Resultados das medições são coletados, analisados, utilizando técnicas estatísticas e 

outras técnicas quantitativas apropriadas, e são comunicados para monitorar o alcance dos 

objetivos quantitativos de qualidade e de desempenho do processo/sub processo; 

RAP 28. Resultados de medição são utilizados para caracterizar o desempenho do processo/sub 

processo. 

RAP 29. Modelos de desempenho do processo são estabelecidos e mantidos. 

AP 4.2 O processo é controlado: Este atributo evidencia o quanto o processo é controlado 

estatisticamente para produzir um processo estável, capaz e previsível dentro de limites 

estabelecidos. 

Resultados esperados: 

RAP 30. Técnicas de análise e de controle para a gerência quantitativa dos processos/sub 

processos são identificadas e aplicadas quando necessário; 
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RAP 31. Limites de controle de variação são estabelecidos para o desempenho normal do 

processo; 

RAP 32. Dados de medição são analisados com relação a causas especiais de variação; 

RAP 33. Ações corretivas e preventivas são realizadas para tratar causas especiais, ou de outros 

tipos, de variação; 

RAP 34. Limites de controle são restabelecidos, quando necessário, seguindo as ações 

corretivas, de forma que os processos continuem estáveis, capazes e previsíveis; 

AP 5.1 O processo é objeto de melhorias incrementais e inovações: Este atributo evidencia 

o quanto as mudanças no processo são identificadas a partir da análise de defeitos, problemas, 

causas comuns de variação do desempenho e da investigação de enfoques inovadores para a 

definição e implementação do processo. 

Resultados esperados: 

RAP 35. Objetivos de negócio da organização são mantidos com base no entendimento das 

estratégias de negócio e resultados de desempenho do processo; 

RAP 36. Objetivos de melhoria do processo são definidos com base no entendimento do 

desempenho do processo, de forma a verificar que os objetivos de negócio relevantes são 

atingíveis; 

RAP 37. Dados que influenciam o desempenho do processo são identificados, classificados e 

selecionados para análise de causas;  

RAP 38. Dados selecionados são analisados para identificar causas raiz e propor soluções 

aceitáveis para evitar ocorrências futuras de resultados similares ou incorporar melhores 

práticas no processo; 

RAP 39. Dados adequados são analisados para identificar causas comuns de variação no 

desempenho do processo; 

RAP 40. Dados adequados são analisados para identificar oportunidades para aplicar melhores 

práticas e inovações com impacto no alcance dos objetivos de negócio; 

RAP 41. Oportunidades de melhoria derivadas de novas tecnologias e conceitos de processo 

são identificadas, avaliadas e selecionadas com base no impacto no alcance dos objetivos de 

negócio; 
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RAP 42. Uma estratégia de implementação para as melhorias selecionadas é estabelecida para 

alcançar os objetivos de melhoria do processo e para resolver problemas. 

AP 5.2 O processo é otimizado continuamente: Este atributo evidencia o quanto as mudanças 

na definição, gerência e desempenho do processo têm impacto efetivo para o alcance dos 

objetivos relevantes de melhoria do processo. 

Resultados esperados: 

RAP 43. O impacto de todas as mudanças propostas é avaliado com relação aos objetivos do 

processo definido e do processo padrão; 

RAP 44. A implementação de todas as mudanças acordadas é gerenciada para assegurar que 

qualquer alteração no desempenho do processo seja entendida e que sejam tomadas as ações 

pertinentes; 

RAP 45. As ações implementadas para resolução de problemas e melhoria no processo são 

acompanhadas, com uso de técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas, para verificar se 

as mudanças no processo corrigiram o problema e melhoraram o seu desempenho; 

RAP 46. Dados da análise de causas e de resolução são armazenados para uso em situações 

similares. 

A Tabela a seguir apresenta os níveis de maturidade do MR-MPS-SW, os processos e os 

atributos de processo correspondentes a cada nível. 

 

Nível Processos Atributos de Processo 

A  AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 

3.2, AP 4.1,   AP 4.2 , AP 5.1 e AP 5.2 

B Gerência de Projetos – GPR (evolução) AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e 

AP 3.2, AP 4.1 e AP 4.2 

C Gerência de Riscos - GRI 

Desenvolvimento para Reutilização – DRU  

Gerência de Decisões – GDE 

 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 

3.2 
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D Verificação – VER 

Validação – VAL 

Projeto e Construção do Produto – PCP 

Integração do Produto – ITP 

Desenvolvimento de Requisitos – DRE 

 

 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e 

AP 3.2 

E Gerência de Projetos – GPR (evolução) 

Gerência de Reutilização – GRU 

Gerência de Recursos Humanos – GRH 

Definição do Processo Organizacional – 

DFP 

Avaliação e Melhoria do Processo  

Organizacional – AMP 

 

 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e 

AP 3.2 

F Medição – MED  

Garantia da Qualidade – GQA 

Gerência de Portfólio de Projetos – GPP 

Gerência de Configuração – GCO 

Aquisição – AQU 

 

 

AP 1.1, AP 2.1 e AP 2.2 

G Gerência de Requisitos – GRE  

Gerência de Projetos – GPR 

AP 1.1 e AP 2.1 

Tabela 1: Níveis de maturidade do MR-MPS-SW, os processos e os atributos de processo 

Fonte: MPS.BR Guia Geral de Software 

 

Nota: Os atributos de processo AP 4.1, AP 4.2, AP 5.1 e AP 5.2 somente devem ser 

implementados para os processos críticos da organização/unidade organizacional, selecionados 

para análise de desempenho. Os demais atributos de processos devem ser implementados para 

todos os processos. 
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Os processos são descritos em termos de propósito e resultados esperados. Os 

processos estão descritos ordenados pelo nível de maturidade de forma crescente, sendo que 

cada nível inclui os processos do nível anterior. 

 

2.2.3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROCESSO 

 

Nível G – Parcialmente Gerenciado 

O nível de maturidade G é composto pelos processos Gerência de Projetos e Gerência 

de Requisitos. Neste nível a implementação dos processos deve satisfazer os atributos de 

processo AP 1.1 e AP 2.1. 

Processo: Gerência de Projetos – GPR 

Nível MR-MPS: G – Parcialmente Gerenciado 

Propósito: 

O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter planos que 

definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações 

sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios 

significativos no desempenho do projeto. O propósito deste processo evolui à medida que a 

organização cresce em maturidade. Assim, a partir do nível E, alguns resultados evoluem e 

outros são incorporados, de forma que a gerência de projetos passe a ser realizada com base no 

processo definido para o projeto e nos planos integrados. No nível B, a gerência de projetos 

passa a ter um enfoque quantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organização. 

Novamente, alguns resultados evoluem e outros são incorporados. 

Resultados esperados: 

GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido; 

GPR 2. As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensionados utilizando métodos 

apropriados; 

GPR 3. O modelo e as fases do ciclo de vida dos projetos são definidas; 

GPR 4. (Até o nível F) O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho 

são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas; 
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GPR 4. (A partir do nível E) O planejamento e as estimativas das tarefas do projeto são feitos 

baseados no repositório de estimativas e no conjunto de ativos de processo organizacional; 

GPR 5. O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos e pontos de 

controle, são estabelecidos e mantidos; 

GPR 6. Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e 

prioridade de tratamento são determinados e documentados; 

GPR 7. Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil e o 

conhecimento necessários para executá-lo; 

GPR 8. (Até o nível F) Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto 

são planejados; 

GPR 8. (A partir do nível E) Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar os 

projetos são planejados a partir dos ambientes padrão de trabalho da organização; 

GPR 9. Os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à forma de coleta, 

armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para acessá-los, incluindo, se 

pertinente, questões de privacidade e segurança; 

GPR 10. Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração de planos 

específicos; 

GPR 11. A viabilidade de atingir as metas do projeto é explicitamente avaliada considerando 

restrições e recursos disponíveis. Se necessário, ajustes são realizados; 

GPR 12. O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é 

obtido e mantido; 

GPR 13. O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do projeto são 

monitorados em relação ao planejado; 

GPR 14. Os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do projeto são 

monitorados em relação ao planejado; 

GPR 15. Os riscos são monitorados em relação ao planejado; 

GPR 16. O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado, monitorado e mantido; 

GPR 17. Revisões são realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no 

planejamento; 
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GPR 18. Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes, 

incluindo dependências críticas, são estabelecidos e tratados com as partes interessadas; 

GPR 19. Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos 

problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão; 

GPR 20. (A partir do nível E) Equipes envolvidas no projeto são estabelecidas e mantidas a 

partir das regras e diretrizes para estruturação, formação e atuação; 

GPR 21. (A partir do nível E) Experiências relacionadas aos processos contribuem para os 

ativos de processo organizacional; 

GPR 22. (A partir do nível E) Um processo definido para o projeto é estabelecido de acordo 

com a estratégia para adaptação do processo da organização; 

GPR 22. (A partir do nível B) Os objetivos de qualidade e de desempenho do processo definido 

para o projeto são estabelecidos e mantidos; 

GPR 23. (A partir do nível B) O processo definido para o projeto que o possibilita atender seus 

objetivos de qualidade e de desempenho é composto com base em técnicas estatísticas e outras 

técnicas quantitativas;  

GPR 24. (A partir do nível B) Sub processos e atributos críticos para avaliar o desempenho e 

que estão relacionados ao alcance dos objetivos de qualidade e de desempenho do processo do 

projeto são selecionados; 

GPR 25. (A partir do nível B) Selecionar medidas e técnicas analíticas a serem utilizadas na 

gerência quantitativa; 

GPR 26. (A partir do nível B) O desempenho dos sub processos escolhidos para gerência 

quantitativa é monitorado usando técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas; 

GPR 27. (A partir do nível B) O projeto é gerenciado usando técnicas estatísticas e outras 

técnicas quantitativas para determinar se seus objetivos de qualidade e de desempenho do 

processo serão atingidos;  

GPR 28. (A partir do nível B) Questões que afetam os objetivos de qualidade e de desempenho 

do processo do projeto são alvo de análise de causa raiz. 

Processo: Gerência de Requisitos – GRE 

Nível MR-MPS: G – Parcialmente Gerenciado 
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Propósito: 

O propósito do processo Gerência de Requisitos é gerenciar os requisitos do produto e dos 

componentes do produto do projeto e identificar inconsistências entre os requisitos, os planos 

do projeto e os produtos de trabalho do projeto. 

Resultados esperados: 

GRE 1. O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores de requisitos; 

GRE 2. Os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e um comprometimento da 

equipe técnica com estes requisitos é obtido; 

GRE 3. A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é 

estabelecida e mantida; 

GRE 4. Revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são realizadas visando identificar 

e corrigir inconsistências em relação aos requisitos; 

GRE 5. Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto. 

Nível F – Gerenciado 

O nível de maturidade F é composto pelos processos do nível de maturidade anterior 

(G) acrescidos dos processos Aquisição, Garantia da Qualidade, Gerência de Configuração, 

Gerência de Portfólio de Projetos e Medição. Neste nível a implementação dos processos deve 

satisfazer os atributos de processo AP 1.1, AP 2.1 e AP 2.2. 

Processo: Aquisição – AQU 

Nível MR-MPS: F – Gerenciado 

Propósito: 

O propósito do processo Aquisição é gerenciar a aquisição de produtos que satisfaçam às 

necessidades expressas pelo adquirente. 

Resultados esperados: 

AQU 1. As necessidades de aquisição, as metas, os critérios de aceitação do produto, os tipos 

e a estratégia de aquisição são definidos; 

AQU 2. Os critérios de seleção do fornecedor são estabelecidos e usados para avaliar os 

potenciais fornecedores; 
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AQU 3. O fornecedor é selecionado com base na avaliação das propostas e dos critérios 

estabelecidos;  

AQU 4. Um acordo que expresse claramente as expectativas, responsabilidades e obrigações 

de ambas as partes (cliente e fornecedor) é estabelecido e negociado entre elas; 

AQU 5. Um produto que satisfaça a necessidade expressa pelo cliente é adquirido baseado na 

análise dos potenciais candidatos; 

AQU 6. A aquisição é monitorada de forma que as condições especificadas sejam atendidas, 

tais como custo, cronograma e qualidade, gerando ações corretivas quando necessário; 

AQU 7. O produto é entregue e avaliado em relação ao acordado e os resultados são 

documentados; 

AQU 8. O produto adquirido é incorporado ao projeto, caso pertinente. 

Processo: Gerência de Configuração – GCO 

Nível MR-MPS-SW: F – Gerenciado 

Propósito: 

O propósito do processo Gerência de Configuração é estabelecer e manter a 

integridade de todos os produtos de trabalho de um processo ou projeto e disponibilizá-los a 

todos os envolvidos. 

Resultados esperados: 

GCO 1. Um Sistema de Gerência de Configuração é estabelecido e mantido; 

GCO 2. Os itens de configuração são identificados com base em critérios estabelecidos; 

GCO 3. Os itens de configuração sujeitos a um controle formal são colocados sob baseline; 

GCO 4. A situação dos itens de configuração e das baselines é registrada ao longo do tempo e 

disponibilizada; 

GCO 5. Modificações em itens de configuração são controladas; 

GCO 6. O armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de configuração e baselines são 

controlados; 

GCO 7. Auditorias de configuração são realizadas objetivamente para assegurar que as 

baselines e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes. 
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Processo: Garantia da Qualidade – GQA 

Nível MR-MPS-SW: F – Gerenciado 

Propósito: 

O propósito do processo Garantia da Qualidade é assegurar que os produtos de trabalho 

e a execução dos processos estejam em conformidade com os planos, procedimentos e padrões 

estabelecidos. 

Resultados esperados: 

GQA 1. A aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos 

aplicáveis é avaliada objetivamente, antes dos produtos serem entregues e em marcos 

predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto; 

GQA 2. A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e 

procedimentos é avaliada objetivamente; 

GQA 3. Os problemas e as não-conformidades são identificados, registrados e comunicados; 

GQA 4. Ações corretivas para as não-conformidades são estabelecidas e acompanhadas até as 

suas efetivas conclusões. Quando necessário, o escalamento das ações corretivas para níveis 

superiores é realizado, de forma a garantir sua solução; 

Processo: Gerência de Portfólio de Projetos – GPP 

Nível MR-MPS-SW: F – Gerenciado 

Propósito: 

O propósito do processo Gerência de Portfólio de Projetos é iniciar e manter projetos 

que sejam necessários, suficientes e sustentáveis, de forma a atender os objetivos estratégicos 

da organização. 

Este processo compromete o investimento e os recursos organizacionais adequados e 

estabelece a autoridade necessária para executar os projetos selecionados. Ele executa a 

qualificação contínua de projetos para confirmar que eles justificam a continuidade dos 

investimentos, ou podem ser redirecionados para justificar. 

Resultados esperados: 
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GPP 1. As oportunidades de negócio, as necessidades e os investimentos são identificadas, 

qualificados, priorizados e selecionados em relação aos objetivos estratégicos da organização 

por meio de critérios objetivos; 

GPP 2. Os recursos e orçamentos para cada projeto são identificados e alocados; 

GPP 3. A responsabilidade e autoridade pelo gerenciamento dos projetos são estabelecidas; 

GPP 4. O portfólio é monitorado em relação aos critérios que foram utilizados para a 

priorização; 

GPP 5. Ações para corrigir desvios no portfólio e para prevenir a repetição dos problemas 

identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão; 

GPP 6. Os conflitos sobre recursos entre projetos são tratados e resolvidos, de acordo com os 

critérios utilizados para a priorização; 

GPP 7. Projetos que atendem aos acordos e requisitos que levaram à sua aprovação são 

mantidos, e os que não atendem são redirecionados ou cancelados; 

GPP 8. A situação do portfólio de projetos é comunicada para as partes interessadas, com 

periodicidade definida ou quando o portfólio for alterado. 

Processo: Medição – MED 

Nível MR-MPS-SW: F – Gerenciado 

Propósito: 

O propósito do processo Medição é coletar, armazenar, analisar e relatar os dados 

relativos aos produtos desenvolvidos e aos processos implementados na organização e em seus 

projetos, de forma a apoiar os objetivos organizacionais. 

Resultados esperados: 

MED 1. Objetivos de medição são estabelecidos e mantidos a partir dos objetivos de negócio 

da organização e das necessidades de informação de processos técnicos e gerenciais; 

MED 2. Um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de medição, é 

identificado e definido, priorizado, documentado, revisado e, quando pertinente, atualizado; 

MED 3. Os procedimentos para a coleta e o armazenamento de medidas são especificados; 

MED 4. Os procedimentos para a análise das medidas são especificados; 
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MED 5. Os dados requeridos são coletados e analisados; 

MED 6. Os dados e os resultados das análises são armazenados; 

MED 7. Os dados e os resultados das análises são comunicados aos interessados e são utilizados 

para apoiar decisões. 

Nível E – Parcialmente Definido 

O nível de maturidade E é composto pelos processos dos níveis de maturidade 

anteriores (G e F), acrescidos dos processos Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional, 

Definição do Processo Organizacional, Gerência de Recursos Humanos e Gerência de 

Reutilização. O processo Gerência de Projetos sofre sua primeira evolução, retratando seu novo 

propósito: gerenciar o projeto com base no processo definido para o projeto e nos planos 

integrados. Neste nível a implementação dos processos deve satisfazer os atributos de processo 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2. 

Processo: Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional – AMP 

Nível MR-MPS-SW: E – Parcialmente Definido 

Propósito: 

O propósito do processo Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional é 

determinar o quanto os processos padrão da organização contribuem para alcançar os objetivos 

de negócio da organização e para apoiar a organização a planejar, realizar e implantar melhorias 

contínuas nos processos com base no entendimento de seus pontos fortes e fracos. 

Resultados esperados: 

AMP 1. A descrição das necessidades e os objetivos dos processos da organização são 

estabelecidos e mantidos; 

AMP 2. As informações e os dados relacionados ao uso dos processos padrão para projetos 

específicos existem e são mantidos; 

AMP 3. Avaliações dos processos padrão da organização são realizadas para identificar seus 

pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria; 

AMP 4. Registros das avaliações realizadas são mantidos acessíveis; 

AMP 5. Os objetivos de melhoria dos processos são identificados e priorizados; 
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AMP 6. Um plano de implementação de melhorias nos processos é definido e executado, e os 

efeitos desta implementação são monitorados e confirmados com base nos objetivos de 

melhoria; 

AMP 7. Ativos de processo organizacional são implantados na organização; 

AMP 8. Os processos padrão da organização são utilizados em projetos a serem iniciados e, se 

pertinente, em projetos em andamento; 

AMP 9. A implementação dos processos padrão da organização e o uso dos ativos de processo 

organizacional nos projetos são monitorados; 

AMP 10. Experiências relacionadas aos processos são incorporadas aos ativos de processo 

organizacional. 

Processo: Definição do Processo Organizacional – DFP 

Nível MR-MPS-SW: E – Parcialmente Definido 

Propósito: 

O propósito do processo Definição do Processo Organizacional é estabelecer e manter 

um conjunto de ativos de processo organizacional e padrões do ambiente de trabalho usáveis e 

aplicáveis às necessidades de negócio da organização. 

Resultados esperados: 

DFP 1. Um conjunto definido de processos padrão é estabelecido e mantido, juntamente com a 

indicação da aplicabilidade de cada processo; 

DFP 2. Uma biblioteca de ativos de processo organizacional é estabelecida e mantida; 

DFP 3. Tarefas, atividades, papéis e produtos de trabalho associados aos processos padrão são 

identificados e detalhados, juntamente com o desempenho esperado do processo; 

DFP 4. As descrições dos modelos de ciclo de vida a serem utilizados nos projetos da 

organização são estabelecidas e mantidas; 

DFP 5. Uma estratégia para adaptação do processo padrão é desenvolvida considerando as 

necessidades dos projetos; 

DFP 6. O repositório de medidas da organização é estabelecido e mantido; 

DFP 7. Os ambientes padrão de trabalho da organização são estabelecidos e mantidos; 
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DFP 8. Regras e guias para a estruturação, formação e atuação de equipes são estabelecidos e 

mantidos. 

Processo: Gerência de Recursos Humanos – GRH 

Nível MR-MPS-SW: E – Parcialmente Definido 

Propósito: 

O propósito do processo Gerência de Recursos Humanos é prover a organização e os 

projetos com os recursos humanos necessários e manter suas competências adequadas às 

necessidades do negócio. 

Resultados esperados: 

GRH 1. As necessidades estratégicas da organização e dos projetos são revistas para identificar 

recursos, conhecimentos e habilidades requeridos e, de acordo com a necessidade, planejar 

como desenvolvê-los ou contratá-los; 

GRH 2. Indivíduos com as habilidades e competências requeridas são identificados e 

recrutados; 

GRH 3. As necessidades de treinamento que são responsabilidade da organização são 

identificadas; 

GRH 4. Uma estratégia de treinamento é definida, com o objetivo de atender às necessidades 

de treinamento dos projetos e da organização; 

GRH 5. Um plano tático de treinamento é definido, com o objetivo de implementar a estratégia 

de treinamento; 

GRH 6. Os treinamentos identificados como sendo responsabilidade da organização são 

conduzidos e registrados; 

GRH 7. A efetividade do treinamento é avaliada; 

GRH 8. Critérios objetivos para avaliação do desempenho de grupos e indivíduos são definidos 

e monitorados para prover informações sobre este desempenho e melhorá-lo; 

GRH 9. Uma estratégia apropriada de gerência de conhecimento é planejada, estabelecida e 

mantida para compartilhar informações na organização; 
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GRH 10. Uma rede de especialistas na organização é estabelecida e um mecanismo de apoio à 

troca de informações entre os especialistas e os projetos é implementado; 

GRH 11. O conhecimento é disponibilizado e compartilhado na organização. 

Processo: Gerência de Reutilização – GRU 

Nível MR-MPS-SW: E – Parcialmente Definido 

Propósito: 

O propósito do processo Gerência de Reutilização é gerenciar o ciclo de vida dos ativos 

reutilizáveis. 

Resultados esperados: 

GRU 1. Uma estratégia de gerenciamento de ativos é documentada, contemplando a definição 

de ativo reutilizável, além dos critérios para aceitação, certificação, classificação, 

descontinuidade e avaliação de ativos reutilizáveis; 

GRU 2. Um mecanismo de armazenamento e recuperação de ativos reutilizáveis é implantado; 

GRU 3. Os dados de utilização dos ativos reutilizáveis são registrados; 

GRU 4. Os ativos reutilizáveis são periodicamente mantidos, segundo os critérios definidos, e 

suas modificações são controladas ao longo do seu ciclo de vida; 

GRU 5. Os usuários de ativos reutilizáveis são notificados sobre problemas detectados, 

modificações realizadas, novas versões disponibilizadas e descontinuidade de ativos. 

Nível D – Largamente Definido 

O nível de maturidade D é composto pelos processos dos níveis de maturidade 

anteriores (G ao E), acrescidos dos processos Desenvolvimento de Requisitos, Integração do 

Produto, Projeto e Construção do Produto, Validação, e Verificação. 

Neste nível a implementação dos processos deve satisfazer os atributos de processo 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2. 

Processo: Desenvolvimento de Requisitos – DRE 

Nível MR-MPS-SW: D – Largamente Definido 

Propósito: 
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O propósito do processo Desenvolvimento de Requisitos é definir os requisitos do 

cliente, do produto e dos componentes do produto. 

Resultados esperados: 

DRE 1. As necessidades, expectativas e restrições do cliente, tanto do produto quanto de suas 

interfaces, são identificadas; 

DRE 2. Um conjunto definido de requisitos do cliente é especificado e priorizado a partir das 

necessidades, expectativas e restrições identificadas; 

DRE 3. Um conjunto de requisitos funcionais e não-funcionais, do produto e dos componentes 

do produto que descrevem a solução do problema a ser resolvido, é definido e mantido a partir 

dos requisitos do cliente; 

DRE 4. Os requisitos funcionais e não-funcionais de cada componente do produto são 

refinados, elaborados e alocados, interfaces internas e externas do produto e de cada 

componente do produto são definidas; 

DRE 5. Conceitos operacionais e cenários são desenvolvidos; 

DRE 6. Os requisitos são analisados, usando critérios definidos, para balancear as necessidades 

dos interessados com as restrições existentes; 

DRE 7. Os requisitos são validados. 

Processo: Integração do Produto – ITP 

Nível MR-MPS-SW: D - Largamente Definido 

Propósito: 

O propósito do processo Integração do Produto é compor os componentes do produto, 

produzindo um produto integrado consistente com seu projeto, e demonstrar que os requisitos 

funcionais e não-funcionais são satisfeitos para o ambiente alvo ou equivalente. 

Resultados esperados: 

ITP 1. Uma estratégia de integração, consistente com o projeto (design) e com os requisitos do 

produto, é desenvolvida e mantida para os componentes do produto; 

ITP 2. Um ambiente para integração dos componentes do produto é estabelecido e mantido; 
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ITP 3. A compatibilidade das interfaces internas e externas dos componentes do produto é 

assegurada; 

ITP 4. As definições, o projeto (design) e as mudanças nas interfaces internas e externas são 

gerenciadas para o produto e para os componentes do produto; 

ITP 5. Cada componente do produto é verificado, utilizando-se critérios definidos, para 

confirmar que estes estão prontos para a integração; 

ITP 6. Os componentes do produto são integrados, de acordo com a estratégia determinada e 

seguindo os procedimentos e critérios para integração;  

ITP 7. Os componentes do produto integrados são avaliados e os resultados da integração são 

registrados; 

ITP 8. Uma estratégia de teste de regressão é desenvolvida e aplicada para uma nova verificação 

do produto, caso ocorra uma mudança nos componentes do produto (incluindo requisitos, 

projeto (design) e códigos associados); 

ITP 9. O produto e a documentação relacionada são preparados e entregues ao cliente. 

Processo: Projeto e Construção do Produto – PCP 

Nível MR-MPS-SW: D – Largamente Definido 

Propósito: 

O propósito do processo Projeto e Construção do Produto é projetar, desenvolver e 

implementar soluções para atender aos requisitos. 

Resultados esperados: 

PCP 1. Alternativas de solução e critérios de seleção são desenvolvidos para atender aos 

requisitos definidos de produto e componentes de produto; 

PCP 2. Soluções são selecionadas para o produto ou componentes do produto, com base em 

cenários definidos e em critérios identificados; 

PCP 3. O produto e/ou componente do produto é projetado e documentado; 

PCP 4. As interfaces entre os componentes do produto são projetadas com base em critérios 

predefinidos; 
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PCP 5. Uma análise dos componentes do produto é conduzida para decidir sobre sua construção, 

compra ou reutilização; 

PCP 6. Os componentes do produto são implementados e verificados de acordo com o que foi 

projetado; 

PCP 7. A documentação é identificada, desenvolvida e disponibilizada de acordo com os 

padrões estabelecidos; 

PCP 8. A documentação é mantida de acordo com os critérios definidos. 

Processo: Validação – VAL 

Nível MR-MPS-SW: D - Largamente Definido 

Propósito: 

O propósito do processo Validação é confirmar que um produto ou componente do 

produto atenderá a seu uso pretendido quando colocado no ambiente para o qual foi 

desenvolvido. 

Resultados esperados: 

VAL 1. Produtos de trabalho a serem validados são identificados; 

VAL 2. Uma estratégia de validação é desenvolvida e implementada, estabelecendo 

cronograma, participantes envolvidos, métodos para validação e qualquer material a ser 

utilizado na validação; 

VAL 3. Critérios e procedimentos para validação dos produtos de trabalho a serem validados 

são identificados e um ambiente para validação é estabelecido; 

VAL 4. Atividades de validação são executadas para garantir que o produto esteja pronto para 

uso no ambiente operacional pretendido; 

VAL 5. Problemas são identificados e registrados; 

VAL 6. Resultados de atividades de validação são analisados e disponibilizados para as partes 

interessadas; 

VAL 7. Evidências de que os produtos de softwares desenvolvidos estão prontos para o uso 

pretendido são fornecidas. 

Processo: Verificação – VER 
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Nível MR-MPS-SW: D - Largamente Definido 

Propósito: 

O propósito do processo Verificação é confirmar que cada serviço e/ou produto de 

trabalho do processo ou do projeto atende apropriadamente os requisitos especificados. 

Resultados esperados: 

VER 1. Produtos de trabalho a serem verificados são identificados; 

VER 2. Uma estratégia de verificação é desenvolvida e implementada, estabelecendo 

cronograma, revisores envolvidos, métodos para verificação e qualquer material a ser utilizado 

na verificação; 

VER 3. Critérios e procedimentos para verificação dos produtos de trabalho a serem verificados 

são identificados e um ambiente para verificação é estabelecido; 

VER 4. Atividades de verificação, incluindo testes e revisões por pares, são executadas; 

VER 5. Defeitos são identificados e registrados; 

VER 6. Resultados de atividades de verificação são analisados e disponibilizados para as partes 

interessadas. 

Nível C – Definido 

O nível de maturidade C é composto pelos processos dos níveis de maturidade 

anteriores (G ao D), acrescidos dos processos Desenvolvimento para Reutilização, Gerência de 

Decisões e Gerência de Riscos. Neste nível a implementação dos processos deve satisfazer os 

atributos de processo AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2. 

Processo: Desenvolvimento para Reutilização – DRU 

Nível MR-MPS-SW: C – Definido 

Propósito: 

O propósito do processo Desenvolvimento para Reutilização é identificar 

oportunidades de reutilização sistemática de ativos na organização e, se possível, estabelecer 

um programa de reutilização para desenvolver ativos a partir de engenharia de domínios de 

aplicação. 

Resultados esperados: 
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DRU 1. Domínios de aplicação em que serão investigadas oportunidades de reutilização de 

ativos ou nos quais se pretende praticar reutilização são identificados, detectando os respectivos 

potenciais de reutilização; 

DRU 2. A capacidade de reutilização sistemática da organização é avaliada e ações corretivas 

são tomadas, caso necessário; 

DRU 3. Um programa de reutilização, envolvendo propósitos, escopo, metas e objetivos, é 

planejado com a finalidade de atender às necessidades de reutilização de domínios; 

DRU 4. O programa de reutilização é implantado, monitorado e avaliado; 

DRU 5. Propostas de reutilização são avaliadas de forma a garantir que o resultado da 

reutilização seja apropriado para a aplicação alvo; 

DRU 6. Formas de representação para modelos de domínio e arquiteturas de domínio são 

selecionadas; 

DRU 7. Um modelo de domínio é desenvolvido e seus limites e relações com outros domínios 

são estabelecidos e mantidos. Este modelo deve ser capaz de capturar características, 

capacidades, conceitos e funções comuns, variantes, opcionais e obrigatórios; 

DRU 8. Uma arquitetura de domínio descrevendo uma família de aplicações para o domínio é 

desenvolvida e mantida por todo o seu ciclo de vida;  

DRU 9. Ativos do domínio são especificados; adquiridos ou desenvolvidos, e mantidos por 

todo o seu ciclo de vida. 

Processo: Gerência de Decisões – GDE 

Nível MR-MPS-SW: C – Definido 

Propósito: 

O propósito do processo Gerência de Decisões é analisar possíveis decisões críticas 

usando um processo formal, com critérios estabelecidos, para avaliação das alternativas 

identificadas. 

Resultados esperados: 

GDE 1. Guias organizacionais para a gerência de decisões são estabelecidos e mantidos; 
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GDE 2. O problema ou questão a ser objeto de um processo formal de tomada de decisão é 

definido; 

GDE 3. Critérios para avaliação das alternativas de solução são estabelecidos e mantidos em 

ordem de importância, de forma que os critérios mais importantes exerçam mais influência na 

avaliação; 

GDE 4. Alternativas de solução aceitáveis para o problema ou questão são identificadas; 

GDE 5. Os métodos de avaliação das alternativas de solução são selecionados de acordo com 

sua viabilidade de aplicação;  

GDE 6. Soluções alternativas são avaliadas usando os critérios e métodos estabelecidos; 

GDE 7. Decisões são tomadas com base na avaliação das alternativas utilizando os critérios de 

avaliação estabelecidos. 

Processo: Gerência de Riscos – GRI 

Nível MR-MPS-SW: C – Definido 

Propósito: 

O propósito do processo Gerência de Riscos é identificar, analisar, tratar, monitorar e 

reduzir continuamente os riscos em nível organizacional e de projeto. 

Resultados esperados: 

GRI 1. O escopo da gerência de riscos é determinado; 

GRI 2. As origens e as categorias de riscos são determinadas e os parâmetros usados para 

analisar riscos, categorizá-los e controlar o esforço da gerência de riscos são definidos; 

GRI 3. As estratégias apropriadas para a gerência de riscos são definidas e implementadas; 

GRI 4. Os riscos do projeto são identificados e documentados, incluindo seu contexto, 

condições e possíveis consequências para o projeto e as partes interessadas; 

GRI 5. Os riscos são priorizados, estimados e classificados de acordo com as categorias e os 

parâmetros definidos; 

GRI 6. Planos para a mitigação de riscos são desenvolvidos; 

GRI 7. Os riscos são analisados e a prioridade de aplicação dos recursos para o monitoramento 

desses riscos é determinada; 
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GRI 8. Os riscos são avaliados e monitorados para determinar mudanças em sua situação e no 

progresso das atividades para seu tratamento; 

GRI 9. Ações apropriadas são executadas para corrigir ou evitar o impacto do risco, baseadas 

na sua prioridade, probabilidade, consequência ou outros parâmetros definidos. 

Nível B – Gerenciado Quantitativamente 

Este nível de maturidade é composto pelos processos dos níveis de maturidade 

anteriores (G ao C). Neste nível o processo de Gerência de Projetos sofre sua segunda evolução, 

sendo acrescentados novos resultados para atender aos objetivos de gerenciamento quantitativo. 

Neste nível a implementação dos processos deve satisfazer os atributos de processo AP 1.1, AP 

2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2 e do RAP 22 a RAP 25 do AP 4.1. A implementação dos processos 

selecionados para análise de desempenho deve satisfazer integralmente os atributos de processo 

AP 4.1 e AP 4.2.  

Este nível não possui processos específicos. 

Nível A – Em Otimização 

Este nível de maturidade é composto pelos processos dos níveis de maturidade anteriores (G ao 

B). Neste nível a implementação dos processos deve satisfazer os atributos de processo AP 1.1, 

AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2 e do RAP 22 a RAP 25 do AP 4.1. A implementação dos 

processos selecionados para análise de desempenho deve satisfazer integralmente os atributos 

de processo AP 4.1 e AP 4.2. Os atributos de processo AP 5.1 e AP 5.2 devem ser integralmente 

satisfeitos pela implementação de pelo menos um dos processos selecionados para análise de 

desempenho. 

Este nível não possui processos específicos. 

 

2.3.  MÉTODOS ÁGEIS – SCRUM 

 

Baseado no Scrum – Guia de Referência, curso Scrum Master fornecido pela 

Adaptworks, Guia do Scrum, sites e blogs relacionados nas Referências deste estudo, abaixo 

será apresentado o método ágil - Scrum. 
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2.3.1 FUNDAMENTOS DO SCRUM  

 

O Scrum é um framework com o qual os processos podem resolver problemas 

complexos e adaptáveis, enquanto entregam produtos de forma produtiva e criativa e com o 

maior valor possível. Scrum é leve, simples de entender e difícil de aplicar.   

Scrum consiste do Time Scrum e seus papéis, eventos e artefatos que coordenam o 

relacionamento e interação entre os membros. 

Apesar de ter sido criado originalmente para desenvolvimento de software, Scrum 

pode ser utilizado em qualquer tipo de projeto, contanto que haja um certo grau de 

complexidade, já que ele se baseia na teoria de controle empírico de processos, ou empirismo. 

Um Processo Empírico é aquele onde diversos imprevistos ocorrem, diferente de um 

processo definido, e tomamos alguma atitude para resolve-los. Desta forma, você melhora o 

processo à medida que trabalha com ele, já que as coisas não ocorrem sempre da mesma forma. 

 

2.3.2 MANIFESTO ÁGIL 

 

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver softwares fazendo-o nós 

mesmos e ajudando outros a fazê-lo. Através deste trabalho, passamos a valorizar: 

I. Indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas 

II. Software em funcionamento mais que documentação abrangente 

III. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos 

IV. Responder a mudanças mais que seguir um plano 

 

2.3.3 PRINCÍPIOS POR TRÁS DO MANIFESTO ÁGIL 

 

Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e contínua 

de software de valor; 
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Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis 

se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens competitivas; 

Entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas até meses, com 

preferência aos períodos mais curtos; 

Pessoas relacionadas à negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e 

diariamente, durante todo o curso do projeto; 

Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Dando a eles o ambiente e 

suporte necessário, e confiar que farão seu trabalho; 

O Método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por dentro de um 

time de desenvolvimento, é através de uma conversa cara a cara; 

Software funcional é a medida primária de progresso; 

Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de manter indefinidamente, passos constantes; 

Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumenta a agilidade; 

Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito; 

As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto organizáveis; 

Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então, se ajustam 

e otimizam seu comportamento de acordo. 

 

2.3.4 OS PILARES DO SCRUM 

 

TRANSPARÊNCIA 

Por se basear no empirismo, transparência é fundamental em Scrum. Por isso, todo o 

processo deve estar visível a todos os envolvidos na criação do Produto. 

Ter uma visão clara e objetiva de todo o processo, o importante nesta parte é a 

comunicação. Pois a ter a visão completa e verdadeira do projeto evita retrabalhos ou falhas no 

produto final seja ele qual for. 
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Para que esta transferência seja efetiva, é necessário que todos os envolvidos estejam 

em sintonia quanto aos aspectos. Por exemplo, nomenclatura e jargões devem ser 

compartilhados por todos; a DoD (Definition of Done ou Definição de Pronto) deve estar 

definida e ser compartilhada para que as expectativas possam ser corretamente satisfeitas. 

INSPEÇÃO 

Averiguar com frequência os artefatos (Product Backlog, Sprint Backlog, Burndown, 

etc.) e progressos do projeto. Assim você consegue encontrar alguma situação que precisa ser 

resolvida e de repente passou despercebida. Mas cuidado, inspecionar mais que executar o que 

precisa ser feito não ajuda em nada. Aqui o mais recomendado é que tenha um responsável para 

inspecionar de forma dedicada, eficiente e cuidadosa. 

ADAPTAÇÃO 

Caso o responsável por inspecionar detectar algum problema no processo ou alguma 

forma de melhorá-lo, então deve-se ser ajustado o mais rápido possível para garantir a 

produtividade do time e a qualidade do produto. De acordo com o guia oficial do Scrum, existem 

4 oportunidades para se fazer inspeção e adaptação dentro dos eventos, eles são: 

 1º é na Reunião de planejamento da Sprint; 

 2º é na Reunião diária; 

 3º é na Reunião de revisão da Sprint; 

 4ª é na Retrospectiva da Sprint. 

 

 

2.3.5 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 

Scrum possui poucos papéis, mas muito bem definidos. Além disso, as 

responsabilidades dentro do Projeto são distribuídas de forma diferente do que em metodologias 

tradicionais. 

TIME SCRUM 

Time Scrum são auto organizados e multifuncionais. Por serem auto organizados, eles 

decidem qual a melhor forma de realizar seu trabalho, ao invés de serem direcionados por 

pessoas de fora do time. Times multifuncionais possuem capacidades que os tornam 

autossuficientes (que não dependem de pessoas de fora do time para completar seu trabalho). 

Este modelo foi desenhado para otimizar a flexibilidade, criatividade e produtividade. 
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 Product Owner 

O papel do Product Owner requer que a pessoa seja responsável por gerenciar o 

Product Owner, garantir o ROI – Return of Investiment ou Retorno Sobre o Investimento 

(definir a visão do produto, gerenciar a entrada de novos requisitos e definir sua ordem, 

gerenciar o plano de releases e aceitar ou rejeitar o que for entregue ao final de cada iteração.  

É responsável por gerenciar o produto de forma a assegurar o valor do trabalho 

executado pelo Development Team. Assim é de sua alçada transmitir ao time a visão do produto, 

bem como determinar o significado de cada um dos itens do Product Backlog e as metas. E o 

sucesso do produto, por parte do Product Owner, está em sua capacidade de compreender as 

necessidades do negócio e do mercado, de forma que o Product Backlog reflita a importância 

de seus itens e também na efetividade em transmitir essas informações ao restante do Time 

Scrum. 

Somente o Product Owner possui a autoridade para cancelar uma Sprint. Não é o tipo 

de coisa que aconteça com frequência, pois pode afetar negativamente o restante do Time 

Scrum. 

 Development Team 

Em Scrum, todo o desenvolvimento é realizado pelo Development Team. Para isso, é 

necessário que ele seja composto por pessoas de diferentes perfis Profissionais (arquitetos, 

analistas, designers, desenvolvedores, testadores, etc.) Um Development Team deve ser 

autossuficiente para alcançar as metas das Sprints. Um time composto desta forma consegue 

ter diferentes opiniões e pontos de vista, além da experiência diversificada, o que permite uma 

maior criatividade ao transformar um item de negócio em um incremento do produto.  

É responsável por desenvolver incrementos potencialmente entregáveis do produto 

segundo a Definition of Done ao final de cada iteração, pela estimativa quanto ao tamanho dos 

itens do Product Backlog e por acordarem com a meta da iteração. Deve ser auto organizado e 

auto gerenciado e ninguém (nem o ScrumMaster) diz a ele como transformar o Product Backlog 

em incrementos de funcionalidades potencialmente entregáveis. A auto organização deve-se ao 

fato de que a interação entre os membros do time apresentarem comportamentos imprevisíveis. 

Ser auto gerenciado significa que o Development Team possui autoridade sobre o trabalho que 

fazem, assim como também são responsáveis por ele. Por estarem trabalhando diariamente com 
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as tarefas da iteração, ele é responsável pelo micro gerenciamento (andamento das tarefas, 

qualidade, prazo, etc.) 

Um time auto organizado geralmente passa por quatro estágios: 

a) Forming, que é o início da formação do time, onde ninguém ainda se conhece; 

b) Storming, que é quando os membros do time passam a se conhecer e ainda não estão 

habituados ao comportamento uns dos outros; 

c) Norming, que é quando os membros começam a aparar as arestas, criando algumas 

normas ou regras implícitas; 

d) Performing, que é quando o time passa a funcionar de forma sincronizada, melhorando 

bastante o desempenho do time como um todo. É importante entender que para um time 

chegar a este estágio é preciso tempo e paciência, e isso requer bastante trabalho do 

ScrumMaster atuando como facilitador.   

 ScrumMaster 

O ScrumMaster é a pessoa que mais conhece o Scrum dentre todos os papéis. Como o 

maior conhecedor do Scrum, ele é responsável para orientar o Product Owner na criação e 

ordenação do Product Backlog, garantir que as regras de Scrum estejam sendo cumpridas e seus 

valores seguidos, ser o facilitador nos eventos de Scrum e ajudar a remover impedimentos que 

o time enfrente, sem fazer uso de qualquer autoridade. 

A relação do ScrumMaster e outros membros do Time Scrum é o de líder na questão 

do processo. Ele utiliza técnicas de facilitação e coaching para que os membros do time 

consigam visualizar os problemas e encontrem a melhor solução. Além disso, trabalha com os 

membros do time para que cada um consiga ser mais eficiente possível, sempre de acordo com 

os valores e princípio Ágil e de Scrum.  

A relação com o restante da Organização é servir como interface e especialista em 

Scrum e servirá como referência do framework para o planejamento de uma eventual adoção 

em outros times. No início da adoção do framework, o ScrumMaster se comportará como agente 

de mudanças para que o restante da organização ajude a suportar Scrum. 

 

2.3.6 EVENTOS DE SCRUM 
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O framework Scrum possui alguns eventos de duração fixa (time-boxed) realizados em 

intervalos regulares. Cada um destes eventos são oportunidades para inspeção e adaptação. 

SPRINT 

Todo desenvolvimento do Scrum é realizado de forma iterativa e incremental – ciclos 

completos de desenvolvimento de duração fixa onde ao final temos incrementos potencialmente 

entregáveis do produto. Estas iterações são chamadas de Sprints. 

Cada Sprint tem duração de até um mês, o que permite feedbacks constantes do 

Product Owner quanto ao produto sendo desenvolvido e analisar o que foi produzido e 

reorganizar o Product Backlog, caso seja necessário. 

Uma Sprint consiste nos seguintes eventos: 

 Sprint Planning Meeting; 

 Daily Scrum; 

 Atividades de Desenvolvimento; 

 Sprint Review; 

 Sprint Retrospective 

Durante a execução da Sprint, não devem ser realizadas quaisquer alterações que 

afetem a meta da Sprint. Além disso, o escopo pode ser renegociado entre o Development Team 

e o Product Owner conforme o conhecimento evolua. 

SPRINT PLANNING MEETING 

Ao início de cada Sprint, o Time Scrum se reúne para planejar as atividades que será 

realizada naquela Sprint. Esta reunião denomina-se Sprint Planning Meeting (Reunião de 

Planejamento da Sprint) e tem duração fixa (time-boxed) de até oito horas para uma Sprint de 

um mês. Para Sprints menores, o tempo é reduzido de forma proporcional. 

A Sprint Planning Meeting é dividia em duas partes, cada uma com duração fixa 

correspondente à metade da duração total. Cada parte responde às seguintes perguntas: 

 O que será entregue no Incremento resultante nesta Sprint? 

 Como faremos para entregar o Incremento nesta Sprint? 

SPRINT PLANNING MEETING – 1° PARTE 



46 

 

Na primeira parte, o Development Team faz uma previsão das funcionalidades que 

serão desenvolvidas durante a Sprint. O Product Owner apresenta os itens do topo do Product 

Backlog ao Development Team e o Time Scrum inteiro colabora na definição dos itens. A 

quantidade de itens selecionados para a Sprint, entretanto é prerrogativa do Development Team 

– somente o Development Team é capaz de avaliar o que consegue realizar durante a Sprint. 

Para isso, o Development Team leva em consideração os Incrementos mais recentes, a 

capacidade projetada do Development Team para a Sprint e a performance de Sprints passadas. 

O Time Scrum define uma meta da Sprint que serve como um guia para o Development 

Team sobre o que estará sendo desenvolvido durante a Sprint. 

SPRINT PLANNING MEETING – 2° PARTE 

Na segunda parte, o Development Team decide como transformará os itens 

selecionados em um Incremento durante a Sprint. 

O Development Team, sendo auto gerenciado, se coordena para decompor os itens em 

unidades de um dia ou menos, o suficiente para os primeiros dias da Sprint. 

Os itens selecionados e o plano para o desenvolvimento do Incremento dão origem ao 

Sprint Backlog. Com o Sprint Backlog estabelecido, o Time Scrum define meta da Sprint. 

DAILY SCRUM 

Diariamente, o Development Team se reúne para uma reunião de no máximo 15 

minutos, onde cada membro por vez responde as questões aos outros membros. As questões 

são: 

 O que você fez desde a última Daily Scrum? 

 O que você pretende fazer até a próxima Daily Scrum? 

 Há algum impedimento para concluir alguma atividade? 

Como o Development Team trabalha de forma colaborativa, a Daily Scrum permite 

que os membros comuniquem e sincronizem seu trabalho. E por serem auto gerenciados, a 

reunião não é para fazer qualquer tipo de relatório, nem para o ScrumMaster, nem para o 

Product Backlog, nem para ninguém – somente para eles mesmos. 

Caso houver algum impedimento, o Development Team se auto organiza para resolvê-

lo e caso não consiga resolver, estes são informados ao ScrumMaster para resolução. 



47 

 

Através da análise diária do andamento da Sprint, o Development Team pode corrigir 

algum problema no Processo imediatamente. 

SPRINT REVIEW 

A Sprint Review ocorre ao final de cada Sprint. Este evento, podem participar todos os 

interessados/envolvidos com o produto. 

Embora esse evento seja utilizado para demonstrar as funcionalidades desenvolvidas 

na Sprint, seu motivo é inspecionar o Development Team realizou, coletar informações dos 

presentes e caso necessário, adaptar o plano para a Sprint seguinte. 

Neste evento, o Product Owner verifica ou não a Sprint, de acordo com a meta 

estabelecida pelo Development Team durante a Sprint Planning Meeting. O Development Team 

discorre sobre a Sprint, os sucessos, os problemas enfrentados, as soluções encontradas e após 

a demonstração, respondem a qualquer pergunta dos presentes no evento. 

SPRINT RETROSPECTIVE 

A Sprint Retrospective ocorre imediatamente após a Sprint Review. Nestes eventos 

participam todos os membros do Time Scrum e o foco é o aprimoramento do processo – a 

interação entre os membros do time, as práticas e ferramentas utilizadas, o que funcionou, o 

que precisa ser melhorado na Sprint e caso necessário, ações são definidas para a melhoria do 

processo das próximas Sprints. 

RELEASE PLANNING MEETING 

Ao final de uma Sprint, o Development Team entrega um Incremento do produto, que 

é algo potencialmente entregável. 

Um Release é a representação de uma entrega de produto em produção. Ele é 

comumente planejado através de um evento chamado Release Planning Meeting. Releases são 

planejados principalmente em ambientes onde estas entregas precisam ter uma data fixa. 

Este evento permite que o Time Scrum consiga enxergar além de uma Sprint, mesmo 

sem muita acuracidade, e assim planejar entregas em produção para os Clientes. É importante 

ressaltar que o período de tempo entre as Releases deve ser mais curto possível, pois permitem 

feedbacks mais rápidos e frequentes, o que evita o desenvolvimento de funcionalidades 

desnecessárias ou com um comportamento diferente do esperado pelo Cliente.  
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Todo o Time Scrum participa do Release Planning Meeting. Esta reunião permite que 

todo o Time Scrum tem conhecimento e concordam com o valor de cada um dos itens para 

aquele Release, os riscos e as dependências. 

Apesar de não haver regras que determine a duração e a frequência com que a reunião 

de Release Planning Meeting deva ocorrer, mas a recomendação é que a duração seja em média 

de dois dias e a frequência não ultrapasse seis meses. Estender a reunião por mais tempo, não 

aumenta a acuracidade do planejamento e nem é esse o objetivo e o time deve atualizar o 

planejamento de acordo com o resultado e estimativa das Sprints a cada Sprint Review. 

 

2.3.7 ARTEFATOS SCRUM 

 

Scrum possui alguns artefatos que viabilizam a visão do andamento do Projeto e das 

Sprints. 

Os artefatos Scrum são: 

 Product Backlog; 

 Sprint Backlog; 

 Product Increment; 

 Definition of Done; 

 Burndown Charts. 

PRODUCT BACKLOG 

O Product Backlog é uma lista ordenada de tudo que deve ser necessário no produto 

criada pelo Time Scrum, e é uma origem única dos requisitos para qualquer mudança a ser feita 

no produto. O Product Owner é responsável pelo Product Backlog, incluindo seu conteúdo, 

disponibilidade, remoção e priorização dos itens. 

Um Product Backlog nunca está completo. Os primeiros desenvolvimentos apenas 

estabelecem os requisitos inicialmente conhecidos e melhores entendidos. O Product Backlog 

evolui tanto quanto o produto e o ambiente no qual ele será utilizado evoluem. O Product 

Backlog é dinâmico, mudando constantemente para identificar o que o produto necessita para 

ser mais apropriado, competitivo e útil. O Product Backlog existirá enquanto o produto também 

existir. 
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O formato mais utilizado para estes itens é o de User Stories, que deverão ser 

ordenados de acordo com os critérios do Product Owner. Geralmente itens mais importantes 

ficam no topo e serão implementados antes. Em geral, os itens de maior importância são os 

itens que se tem maior conhecimento, por isso possuem um detalhamento maior. Itens que 

precisam de maior refinamento geralmente têm uma importância menor e ficam mais abaixo no 

Product Backlog. 

Durante o andamento do projeto, algumas funcionalidades podem acabar perdendo a 

importância, não importando sob quais circunstâncias. Isso é normal na maioria dos projetos, 

uma vez que é impossível saber, desde o início, os detalhes de tudo que queremos no produto. 

Assim algumas funcionalidades podem acabar até mesmo desaparecendo. Da mesma forma, 

novas funcionalidades também podem ser adicionadas, de acordo com a necessidade. 

Um detalhe importante quanto aos itens do Product Backlog é quando o item está 

considerado como pronto para ser trabalhado ou readiness, para que um item possa ser incluído 

em uma Sprint, ele deve ser pequeno o suficiente para que caiba em uma única Sprint e deve 

deixar claro quanto a expectativa do Product Owner (geralmente através de um Critério de 

Aceite – Acceptance Criteria). 

SPRINT BACKLOG 

O Sprint Backlog é um conjunto de itens do Product Backlog selecionados para a 

Sprint, juntamente com o plano de entrega do Incremento do produto e atingir o objetivo da 

Sprint. O Sprint Backlog é a previsão da Equipe do Development Team sobre qual 

funcionalidade estará no próximo Incremento e do trabalho necessário para entregar a 

funcionalidade.  

O Sprint Backlog define qual trabalho o Development Team realizará para converter 

os itens do Product Backlog em um Incremento “Pronto”. O Product Backlog torna visível todo 

o trabalho que o Development Team identifica como necessário para atingir o objetivo da Sprint. 

O Sprint Backlog é um plano com detalhes suficientes que as mudanças em progresso 

sejam entendidas durante a Daily Meeting. O Development Team modifica o Sprint Backlog ao 

longo de toda a Sprint, e o Sprint Backlog vai surgindo durante a Sprint. Este surgimento ocorre 

quando o Development Team trabalha segundo o plano e aprende mais sobre o trabalho 

necessário para alcançar o objetivo da Sprint.  
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Sempre que um novo trabalho é necessário, Development Team adiciona este ao Sprint 

Backlog. Conforme o trabalho é realizado ou completado, a estimativa do trabalho restante é 

atualizada. Quando elementos do plano são considerados desnecessários, eles são removidos. 

Somente o Development Team pode alterar o Sprint Backlog durante a Sprint. O Sprint Backlog 

é altamente visível, uma imagem em tempo real do trabalho que o Development Team planeja 

completar durante a Sprint. 

PRODUCT INCREMENT 

Ao final de cada Sprint, o Development Team entrega um incremento do produto, 

resultado do que foi produzido durante a Sprint. Este é um dos conceitos principais de Scrum e 

vai de encontro com a sua natureza empírica, já que permite que o Product Owner perceba o 

valor do investimento e também vislumbre outras possibilidades. 

Para o Development Team é importante entender que o Incremento deve ser algo 

potencialmente entregável – o Cliente pode optar por colocar imediatamente em produção. Com 

isso, o Development Team deve produzir código que tenha qualidade, com o mínimo de 

problemas possível (existem práticas de Engenharia Ágil que ajudam a alcançar isso). 

DEFINITION OF DONE (DoD) 

O Scrum não define práticas de Engenharia de Software para o Development Team. 

Mas recomenda-se a utilização de práticas Ágeis para este fim, permitindo ao Development 

Team garantir a qualidade do que está se produzindo na Sprint. 

Mediante as práticas adotadas pelo Time, tem-se a definição do que é uma 

funcionalidade “pronta”. Uma funcionalidade considerada “pronta” deve passar por todas as 

etapas definidas pelo Development Team. Uma funcionalidade que não esteja “pronta” ao final 

da Sprint deve retornar ao Product Backlog para que seja incluída na próxima Sprint. 

O Definition of Done deve conter “potencialmente entregável”. 

BURNDOWN CHARTS 

No Scrum, o Development Team é auto gerenciado, e para auxiliá-los é utilizado o 

Sprint Burndown Chart. 

O Sprint Burndown Chart auxilia na visibilidade da evolução diária das atividades do 

Development Team, pois apresenta a comparação entre as atividades estimadas inicialmente no 
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Sprint Planning Meeting com a quantidade restante estimada de atividades. As unidades 

utilizadas são de esforço (em horas) planejado pelo tempo decorrido. 

Este gráfico, além de auxiliar o time, também permite ao restante da organização 

acompanhar o andamento da Sprint. 

Enquanto o Development Team utiliza o Sprint Burndown Chart, o Product Owner 

pode fazer uso do Release Burndown Chart para gerenciar o Release do projeto. 

Com o Release Burndown Chart, o Product Owner tem uma indicação de término da 

Release de acordo com os dados e estimativas realizadas pelo Development Team. 

 

2.3.  FERRAMENTA EPF COMPOSER 

 

Segundo o artigo publicado na Revista Mundo Java, Crie, Adapte e Publique Processos 

de Desenvolvimento com o EPF Composer, o Eclipse Process Framework (EPF) é um projeto 

open source do Eclipse Foundation, com o objetivo de definir um complemento framework 

para Engenharia de Processos de Software, englobando ferramenta de definição de Processos 

já definidos, como OpenUP, Scrum e XP. 

O EPF Composer é uma ferramenta de autoria, customização e publicação de 

processos, desenvolvida pelo projeto EPF, que utiliza a notação SPEM (Software Process 

Engineering Metamodel), uma linguagem para modelagem de processos de software proposta 

pela OMG (Object Management Group). O EPF Composer é à base da ferramenta comercial 

IBM Rational Method Composer (RMC), com o qual também é distribuído o IBM Rational 

Unified Process (RUP). 

Possui um formato operacional muito semelhante ao Eclipse para desenvolvimento 

Java, com visões e perspectivas, além de integração com ferramenta de controle de versão. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Este estudo consiste na comparação, através de pesquisas, de Método Ágeis (Scrum) e 

do Modelo de Referência MPS.BR Software, onde considera-se projetos de curto prazo com até 
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2 meses de duração e na definição de um processo para a gerenciamento de projetos utilizando 

a ferramenta EPF Composer. O valor do curto prazo foi definido com base na experiência 

profissional da autora deste trabalho. 

Para discorrer sobre o assunto deste estudo, foi definido a utilização de pesquisas 

bibliográficas, experiência profissional da autora, que são elaboradas com base em modelos, 

métodos publicados e utilizados como boas práticas para a implementação em organizações. 

Além do Modelo de Referência MPS.BR e Método Ágil (Scrum), foi pesquisado sites, 

blogs, modelos e métodos publicados onde profissionais da Área compartilham suas 

experiências e divulgam as boas práticas. 

Após pesquisas bibliográficas exploratórias de gerenciamento de projetos para curto 

prazo dos modelos e métodos de referência, foram realizadas comparações entre as formas para 

viabilizar o método ou modelo mais adequado para projetos de curto prazo e definido um 

processo de gerenciamento de projetos utilizando a ferramenta EPF Composer. 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para o Modelo de Referência MPS.BR Software apresentado anteriormente, foi 

verificado que é robusto e consistente, onde não são apenas definidos modelos para Gestão de 

Projetos mas também é definido um modelo para Engenharia de Software e Gestão de Processos 

Organizacionais que suporta o desenvolvimento do projeto. 

O modelo Referência MPS.BR para o Processo de Gestão de Projetos é caracterizado 

pelos 28 Resultados Esperados e os 9 Atributos de Processo, onde estão distribuídos entre os 

níveis de maturidade A, E e G. Esses resultados e práticas são divididos em níveis, sendo que 

o Nível A contempla do GPR.1 ao GPR.28, totalizando 28 práticas a serem atendidas pelo 

projeto. O Nível E contempla do GPR.1 ao GPR.22, totalizando 22 práticas a serem atendidas 

pelo projeto. O Nível G contempla do GPR.1 ao GPR.19, totalizando 19 práticas a serem 

atendidas pelo projeto. Os Atributos de Processo consistem do AP 1.1 ao AP 5.2, totalizando 

em 10 Atributos de Processo que devem ser atendidos pelo projeto, para o Nível A, AP 1.1 ao 

AP 3.2, totalizando em 5 Atributos de Processos que devem ser atendidos pelo projeto, para o 
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Nível E e AP 1.1 ao AP 2.1, totalizando em 2 Atributos de Processos que devem ser atendidos 

pelo projeto para o Nível G.  

Logo, para que o Processo de Gerenciamento de Projetos (GPR) do Modelo de 

Referência MPS.BR Software seja executado na integra (Nível A de maturidade – Alta 

Maturidade), o projeto deve atender todos os Resultados Esperados e Atributos de Processos 

apresentados.  

Para o Método Ágil (Scrum) apresentado anteriormente, foi verificado que este é um 

método leve e simples de entender, mas difícil de ser executado, devido a mudança muito 

grande de paradigmas e cultura organizacional. O framework Scrum é um processo empírico 

para projetos complexos e adaptáveis. 

Analisando os conceitos apresentados, podemos viabilizar a utilização do método e 

modelo da seguinte forma: 

Para o Modelo de Referência MPS.BR Software, pode-se considerar a utilização do 

processo com um nível de maturidade menor, aderente ao Processo de Gerenciamento de 

Projetos - GPR Nível G para projetos de curto prazo. Pois o Processo de Gerenciamento de 

Projetos – GPR Nível G (menor maturidade), contempla apenas resultados esperados para 

gestão com menor granularidade de informação. Por exemplo, para o Nível G o Gerente do 

Projeto deve identificar e gerar ações para os riscos, mas não é necessário a inclusão de 

probabilidade, criticidade, mitigação e etc. Com a Gestão de Projetos com menor granularidade 

de informações, reduzimos o tempo de planejamento do projeto o que é o ponto crítico para 

projeto de curto prazo. 

Para o Método Ágil (Scrum), pode-se considerar a utilização do processo aderente ao 

framework Scrum para projetos complexos. Devido a característica do framework Scrum, os 

planejamentos das atividades são realizados a cada Sprint, reuniões diárias, gráfico de 

Burndown, escopo não definido e etc, auxilia na realização do projeto de curto prazo. 

 

4.1.  PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Para a definição deste Processo foram utilizados como referência o Método Ágil 

(Scrum), Modelo MPS.BR Software – Gerenciamento de Projetos (GPR) nível G e a ferramenta 
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EPF Composer para auxiliar na publicação. Abaixo, serão apresentados as tarefas, breve 

descrição, etapas, entradas, saídas e guias (orientação). 

 

4.1.1 PLANEJAMENTO DO PROJETO 

 

A seguir será apresentado o fluxo da fase de planejamento do processo de 

gerenciamento de projetos. O fluxo apresentado na Figura 2 foi desenvolvido durante execução 

deste estudo com o auxílio da ferramenta EPF Composer e com base nos modelos de referência 
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apresentados anteriormente.

 

Figura 2: Fluxo do Processo da Fase de Planejamento de Projetos 

Fonte: A Autora 
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 Tarefa: Iniciar Projeto 

Breve Descrição: Alocar Gerente de Projetos para iniciar as atividades do Projeto. 

Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: E-mail de Início de Projeto 

Saída: Controle de Recursos, Cronograma, E-mail de Alocação da Equipe e Sistema de 

Planejamento e Controle do Projeto 

Etapas: 

- Designar Gerente de Projetos 

O Superior Imediato deve alocar o Gerente de Projeto para o Projeto.  

Esta alocação deve ser realizada através de E-mail de Início de Projeto e armazenada no 

repositório do Projeto. O E-mail de Início de Projeto deve conter as seguintes informações:  

 Gerente de Projeto;  

 Nome do Projeto;  

 Descrição do Projeto;  

 Requisitos/Objetivos do Projetos;  

 Custo/Esforço;  

 Análise Crítica.  

O Superior Imediato deve atualizar o documento de Controle de Recursos com a 

alocação do  Gerente de Projeto.  

- Iniciar o Planejamento do Projeto 

O Gerente de Projeto deve iniciar o planejamento das atividades do Projeto conforme 

informações enviadas no E-mail de Início de Projeto.  

O planejamento inicial deve ser realizado em um Sistema de Planejamento e Controle do 

Projeto e Cronograma, onde deve ser definido:  

 Equipe e Principais Envolvidos;  

 Planejamento inicial das atividades da Equipe e Gerente de Projeto.  
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Atenção! A Equipe deve ser selecionada conforme tecnologias envolvidas e skill da Equipe. 

Para a seleção da Equipe, o Gerente de Projeto deve utilizar o Mapeamento de Competências.     

- Alocar Equipe do Projeto 

O Gerente de Projeto deve alocar a Equipe inicial através de um E-mail de Alocação da Equipe e 

armazenar no repositório do Projeto.  

O Gerente de Projeto deve solicitar ao Gerente da Qualidade a alocação de um Analista de 

Qualidade para o Projeto.  

Após alocação dos membros da Equipe, o Superior Imediato deve atualizar o documento de 

Controle de Recursos com a alocação.  

 

 Tarefa: Detalhar Escopo 

Breve Descrição: Detalhar Escopo do Projeto. 

Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: E-mail de Início de Projeto 

Saída: Sistema de Planejamento e Controle do Projeto 

Etapas: 

- Detalhar Requisitos 

Baseado nas informações enviados através do E-mail de Início de Projeto anteriormente, o 

Gerente de Projeto deve detalhar os requisitos do Projeto para a finalização da definição do 

escopo e registrar no Sistema de Planejamento e Controle do Projeto.    

 

 Tarefa: Definir Ciclo de Vida 

Breve Descrição: Selecionar Ciclo de Vida para execução do Projeto. 

Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: Sistema de Planejamento e Controle do Projeto  

Saída: Cronograma 
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Etapas: 

- Definir Ciclo de Vida 

O Ciclo de Vida utilizado para este Processo é o Iterativo, devido a utilização de técnicas do 

framework Scrum.  

Atenção! Para auxiliar na utilização do Ciclo de Vida Iterativo, o Gerente de Projeto deve 

consultar o Guia de Utilização do Ciclo de Vida.   

Guias: Guia de Utilização do Ciclo de Vida 

 

 Tarefa: Detalhar Cronograma 

Breve Descrição: Detalhar e Priorizar as atividades do Projeto no Cronograma. 

Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: Sistema de Planejamento e Controle do Projeto  

Saída: Cronograma e WBS (Work Breakdown Structure) 

Etapas: 

- Detalhar Cronograma 

Após detalhar os requisitos, o Gerente de Projeto deverá criar o WBS (Work Breakdown 

Structure) juntamente com o Cronograma contendo o escopo a ser desenvolvido pelo Projeto. 

Para o desenvolvimento do Cronograma, o Cronograma deve utilizar a ferramenta MS-Project.  

O Cronograma deve conter as atividades de Gestão de Projetos, Engenharia, sequência e 

dependência das atividades, nomes dos recursos e data de início e fim. 

Atenção! O Gerente de Projeto deve definir os Milestones e documentar no Cronograma  do 

Projeto, conforme o Guia Milestones.   

Guias: Guia Milestones 

 

 Tarefa: Planejar Recursos 

Breve Descrição: Planejar Recursos Humanos e Infra-Estrutura do Projeto. 
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Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: E-mail de Início de Projeto  

Saída: Controle de Recursos, Cronograma, Sistema de Planejamento e Controle de Projeto e 

Sistema Financeiro 

Etapas: 

- Planejar Recursos Humanos 

O Gerente de Projeto deve planejar os recursos humanos necessários para executar o Projeto, 

conforme informações descritas E-mail de Início de Projeto, e documentá-los no Sistema 

Financeiro, Cronograma e Sistema de Planejamento e Controle do Projeto.  

Caso algum recurso não esteja disponível, deverá ser criado um item de ação no Sistema de 

Planejamento e Controle do Projeto e acompanhado até sua resolução.  

O planejamento de recursos humanos para o projeto deverá levar em consideração as 

habilidades e conhecimentos necessários para a execução do projeto. Se necessário, 

treinamentos deverão ser solicitados à área de Treinamento da Organização.  

Atenção! Após alocação dos membros da Equipe, o Superior Imediato deve atualizar o 

documento de Controle de Recursos com a alocação. 

- Planejar Recursos Infra-Estrutura 

O Gerente de Projeto deverá planejar recursos de infra estrutura como ambientes de trabalho, 

hardware e softwares no Sistema de Planejamento e Controle do Projeto.  

Caso algum recurso não esteja disponível, um item de ação deverá ser criado no Sistema de 

Planejamento e Controle do Projeto e acompanhado até sua resolução. 

- Manter Dados 

O Gerente de Projeto deve manter os dados do Projeto conforme critérios registrados no Guia 

de Gerência de Configuração. 

Guias: Guia de Gerência de Configuração 

 

 Tarefa: Planejar Comunicação e Identificar Stakeholders 
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Breve Descrição: Planejar a comunicação e periodicidade com os stakeholders identificados 

no Projeto. 

Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: Sistema de Planejamento e Controle de Projeto 

Saída: Sistema de Planejamento e Controle de Projeto 

Etapas: 

- Identificar Stakeholders 

O Gerente de Projeto deve identificar os stakeholders internos e externos do Projeto e 

documentá-los no Sistema de Planejamento e Controle do Projeto. 

- Planejar Comunicação 

Após identificado os stakeholders, o Gerente de Projeto deve realizar o planejamento das 

comunicações no Sistema de Planejamento e Controle do Projeto, conforme necessidades do 

Projeto. As comunicações a serem planejadas são:  

 Reunião de Kickoff e Comprometimento do Projeto; 

 Reunião Equipe;  

 Reunião com o Cliente; 

 Reunião de Milestones;  

 Reunião de Encerramento.  

Lembramos que para este Processo utiliza técnicas do framework Scrum e as seguintes reuniões 

consiste em:  

 Sprint Planning Meeting - Consiste na reunião com a Equipe para planejar as atividades 

da Sprint. Esta reunião ocorre no início de cada iteração. 

 Daily Scrum - Consiste nas reuniões diárias da Equipe para acompanhamento das 

atividades. 

 Sprint Review - Consiste na apresentação das funcionalidades para o Product Owner 

e/ou Cliente. Todos os stakeholders do Projeto podem participar.  

 Sprint Retrospective - Consiste na reunião com o Time Scrum para a melhoria do 

processo para as próximas Sprints.  
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 Release Planning Meeting - Consiste na representação de uma entrega do produto em 

produção. Esta reunião permite que todo o Time Scrum tem conhecimento e concordam 

com o valor de cada um dos itens para aquele Release, os riscos e as dependências.  

O Gerente de Projeto deverá ser planejar a periodicidade e participantes para cada tipo de 

comunicação, registrar no Sistema de Planejamento e Controle do Projeto e as datas devem ser 

registradas no Cronograma. 

 

 Tarefa: Identificar Riscos 

Breve Descrição: Identificar os riscos do Projeto para minimizar os impactos dos problemas. 

Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: E-mail de Início de Projeto 

Saída: Sistema de Planejamento e Controle de Projeto 

Etapas: 

- Identificar Riscos 

O Gerente de Projeto deve identificar e registrar os riscos internos e externos no Sistema de 

Planejamento e Controle do Projeto, utilizando o Guia de Análise de Riscos. 

Os riscos deverão ser priorizados e os de maior severidade deve ter uma ação associada. A 

severidade deverá ser calculada quando o Gerente de Projeto identificar a probabilidade e o 

impacto do risco.  

Atenção! Para identificar os riscos, o Gerente de Projeto deve envolver a Equipe do Projeto 

também.  

Guias: Guia de Análise de Riscos 

 

 Tarefa: Definir Critérios de Aceitação 

Breve Descrição: Definir os critérios para aceitação do Projeto junto ao Cliente. 

Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: Cronograma e Sistema de Planejamento e Controle de Projeto 
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Saída: Ata de Reunião com o Cliente e Sistema de Planejamento e Controle de Projeto 

Etapas: 

- Definir Critérios de Aceitação 

O Gerente de Projeto deve definir junto ao Cliente os Critérios de Aceitação do Projeto e 

documentar no Sistema de Planejamento e Controle do Projeto.  

Após aprovação formalizada pelo Cliente dos Critérios de Aceitação do Projeto, o Gerente de 

Projeto deve armazenar no repositório do Projeto.  

Atenção! Esta evidencia pode ser registrada através de e-mail ou Ata de Reunião com o Cliente. 

 

 Tarefa: Selecionar Modelo e Estimar Projeto 

Breve Descrição: Selecionar Modelo de Estimativa e Estimar o Projeto. 

Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: E-mail de Início de Projeto e Sistema de Planejamento e Controle de Projeto 

Saída: Cronograma, Sistema Financeiro e Sistema de Planejamento e Controle de Projeto 

Etapas: 

- Selecionar Modelo de Estimativa 

O Gerente de Projeto deve selecionar e documentar no Sistema de Planejamento e Controle do 

Projeto o modelo de estimativa mais apropriado para o seu Projeto (tamanho, esforço e custo), 

conforme o Guia de Estimativas. 

- Estimar Projeto 

O Gerente de Projeto deve realizar as estimativas de tamanho, esforço e custo e documentar no 

Sistema de Planejamento e Controle do Projeto, conforme modelo de estimativas definido.  

Após realizado as estimativas, o Gerente de Projeto deve analisar criticamente com a estimativa 

inicial enviada no E-mail de Início de Projeto.  

Caso houver diferenças significativas entre as estimativas, o Gerente de Projeto deve identificar 

os riscos e registrar esta análise no Sistema de Planejamento e Controle do Projeto.  
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O Gerente de Projeto deve estimar o custo do projeto levando em consideração despesa com 

pessoal, infra-estrutura, treinamentos, viagens, etc. Para isso, o Gerente de Projeto deve 

consultar no Sistema de Planejamento e Controle do Projeto o perfil da equipe para auxiliá-lo 

na definição dos custos com Pessoal e o Cronograma.  

O custo do Projeto será estabelecido Sistema Financeiro.    

Atenção! Para saber mais detalhes sobre os modelos utilizados pelo Gerente de Projeto, deve-

se verificar no Gerente de Projeto.  

Guias: Guia de Estimativas 

 

 Tarefa: Aprovar Planejamento do Projeto 

Breve Descrição: Obter aprovação do Superior Imediato. 

Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: Cronograma, Sistema Financeiro e Sistema de Planejamento e Controle de Projeto 

Saída: E-mail de Aprovação do Planejamento do Projeto 

Etapas: 

- Aprovar Planejamento do Projeto 

O Gerente de Projeto deve obter a aprovação do Superior Imediato do planejamento do Projeto.  

Sugere-se a ler o Sistema de Planejamento e Controle do Projeto, Sistema Financeiro e 

Cronograma do Projeto, e os itens mais importantes a serem analisados em detalhes são:  

 Estimativas de Esforço, Custo e Tamanho (Sistema de Planejamento e Controle do 

Projeto); 

 Resultado da Análise Crítica (Sistema de Planejamento e Controle do Projeto); 

 Riscos (Sistema de Planejamento e Controle do Projeto);   

 Cronograma.  

Se houver diferenças de estimativas, o Gerente de Projeto junto ao Superior Imediato deve 

verificar as considerações registradas no Sistema de Planejamento e Controle do Projeto.    
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Após verificado esta análise e caso necessário realizada as correções, o Superior 

Imediato deve enviar um E-mail de Aprovação do Planejamento do Projeto e o Gerente de 

Projeto deve armazenar no repositório do Projeto. 

 

 Tarefa: Notificar Finalização do Planejamento 

Breve Descrição: Comunicar aos stakeholders sobre a finalização do planejamento do Projeto. 

Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: Cronograma, Sistema Financeiro e Sistema de Planejamento e Controle de Projeto 

Saída: Reunião de Kickoff e Comprometimento, Cronograma, Sistema Financeiro e Sistema de 

Planejamento e Controle de Projeto 

Etapas: 

- Gerar Baseline do Planejamento 

Após finalizado o planejamento do Projeto, o Gerente de Projeto deve gerar a baseline de todos 

os documentos.  

- Realizar Reunião de Kickoff e Comprometimento 

Após aprovado o planejamento, o Gerente de Projeto  deverá apresentar à Equipe e Cliente os 

planos (Sistema de Planejamento e Controle do Projeto e Cronograma) e requisitos para que 

sejam validados e assim obter um comprometimento dos envolvidos para sua execução.  

Esta reunião deverá ser documentada em uma ata de Reunião de Kickoff e Comprometimento, 

que deverá ser enviada à equipe via e-mail. 

 

4.1.2 MONITORAMENTO E CONTROLE DO PROJETO 

 

A seguir será apresentado o fluxo da fase de monitoramento e controle do processo de 

gerenciamento de projetos. O fluxo apresentado na Figura 3 foi desenvolvido durante execução 

deste estudo com o auxílio da ferramenta EPF Composer e com base nos modelos de referência 

apresentados anteriormente. 
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Figura 3: Fluxo do Processo da Fase de Monitoramento e Controle de Projetos 

Fonte: A Autora 

 

 Tarefa: Planejar Iteração 

Breve Descrição: Refinar o plano do projeto e selecionar as entregas. 

Responsável: Gerente de Projetos 
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Entrada: Cronograma e WBS (Work Breakdown Structure) 

Saída: Cronograma 

Etapas: 

- Detalhar Atividades Previstas para Iteração 

O Gerente de Projeto deve detalhar as atividades previstas para a iteração no Cronograma do 

projeto.  

Atenção! O Gerente de Projeto deve notificar a equipe sobre as mudanças no Cronograma do 

projeto. 

- Selecionar Entregáveis 

O Gerente de Projeto deve selecionar os entregáveis/requisitos para a iteração utilizando o WBS 

(Work Breakdown Structure) e os requisitos listados no Cronograma.  

Atenção! Como este Processo utiliza técnicas do framework Scrum, os entregáveis são 

planejados no início de cada iteração e priorizados no Cronograma. 

 

 Tarefa: Monitorar Comprometimento 

Breve Descrição: Gerenciar o comprometimento e realizar comunicação com os stakeholders 

do Projeto. 

Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: Sistema de Planejamento e Controle do Projeto 

Saída: Ata de Reunião com o Cliente, Ata de Reunião de Milestones e Sistema de Planejamento 

e Controle do Projeto 

Etapas: 

- Monitorar Comprometimento 

O Gerente de Projeto deve rever e monitorar periodicamente o comprometimento dos 

stakeholders do Projeto, conforme definido no Plano de Comunicação no Sistema de 

Planejamento e Controle do Projeto.  
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Em caso de desvios, itens de ação deverão ser criados e monitorados no Sistema de 

Planejamento e Controle do Projeto até sua resolução. 

 

- Comunicar Envolvidos 

O Gerente de Projeto deve realizar reuniões de com a Equipe, Superior Imediato e Cliente, 

conforme previsto no Plano de Comunicação no Sistema de Planejamento e Controle do 

Projeto.  

Atenção! O Gerente de Projeto deverá realizar outras comunicações que tenham sido previstas 

no Plano de Comunicação no Sistema de Planejamento e Controle do Projeto. 

 

 Tarefa: Monitorar Planejamento das Atividades 

Breve Descrição: Monitorar o planejado x realizado das atividades do Projeto. 

Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: Cronograma e Sistema de Planejamento e Controle do Projeto 

Saída: Controle de Recursos, Sistema Financeiro, Cronograma e Sistema de Planejamento e 

Controle do Projeto 

Etapas: 

- Monitorar Planejamento das Atividades 

O Gerente de Projeto deve monitorar periodicamente os planos, conforme definido no 

Cronograma. Os seguintes itens abaixo, devem ser monitorados e controlados no Cronograma, 

Sistema de Planejamento e Controle do Projeto e Sistema Financeiro. 

 Atividades Planejadas x Atividades Realizadas; 

 Custo Planejado x Custo Realizados; 

 Esforço Planejados x Esforços Realizados; 

 Tamanho Planejado x Tamanho Realizado; 

 Recursos Planejados x Recursos Realizados; 

 Comunicação Planejada x Comunicação Realizada; 

 Riscos e Itens de Ação;  
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Atenção! Caso o Gerente de Projeto encontre problemas ou desvios, os mesmos devem ser 

registrados no Sistema de Planejamento e Controle do Projeto. 

 

 Tarefa: Revisar Milestones do Projeto 

Breve Descrição: Revisar os milestones do projeto com os stakeholders conforme previsto no 

plano de comunicação. 

Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: Cronograma e Sistema de Planejamento e Controle do Projeto 

Saída: Ata de Reunião de Milestones e Sistema de Planejamento e Controle do Projeto 

Etapas: 

- Revisar Milestones do Projeto 

O Gerente de Projeto deve revisar os milestones do Projeto, conforme periodicidade definida 

no Cronograma, e registrar os resultados na Ata de Reunião de Milestones.  

Guias: Guia de Milestones 

 

 Tarefa: Monitorar Recursos 

Breve Descrição: Gerenciar recursos humanos e infra-estrutura do Projeto. 

Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: Mapeamento de Competências e Sistema de Planejamento e Controle do Projeto 

Saída: Controle de Recursos, Cronograma, Sistema Financeiro e Sistema de Planejamento e 

Controle do Projeto 

Etapas: 

- Monitorar Recursos 

Periodicamente, o Gerente de Projeto deve monitorar os recursos materiais e humanos do seu 

Projetos comparando os recursos previstos no Sistema de Planejamento e Controle do Projeto.  
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Caso ocorra alguma mudança na estrutura da Equipe do Projeto, o Sistema de Planejamento e 

Controle do Projeto, Sistema Financeiro e Cronograma devem ser atualizados e realizada 

uma Reunião de Kickoff e Comprometimento com os novos integrantes da Equipe.  

Atenção! Em caso de desvios, itens de ação deverão ser criados no Sistema de Planejamento e 

Controle do Projeto até sua resolução.  

- Monitorar Dados 

O Gerente de Projeto deve monitorar os dados do Projeto conforme critérios registrados no 

Guia de Gerência de Configuração.  

Guias: Guia de Gerência de Configuração 

 

 Tarefa: Monitorar Riscos 

Breve Descrição: Gerenciar os riscos identificados no Projeto. 

Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: Sistema de Planejamento e Controle do Projeto 

Saída: Sistema de Planejamento e Controle do Projeto 

Etapas: 

- Monitorar Riscos 

O Gerente de Projeto deve monitorar periodicamente e registrar novos riscos no Sistema de 

Planejamento e Controle do Projeto conforme o Guia de Análise de Riscos. As ações dos riscos 

deverão ser monitoradas até sua conclusão.  

Atenção! O Gerente de Projeto deverão ser monitorados também as ações de prevenção e/ou 

contingência dos riscos identificados no Sistema de Planejamento e Controle do Projeto. 

Guias: Guia de Análise de Riscos 

 

 Tarefa: Identificar e Monitorar Problemas e Ações 

Breve Descrição: Gerenciar os problemas e ações identificadas no acompanhamento do 

Projeto. 

file:///D:/FGV/TCC/Processo/Gestão%20de%20Projetos.Gestão%20de%20Projetos/roles/equipe_B4E80A99.html
file:///D:/FGV/TCC/Processo/Gestão%20de%20Projetos.Gestão%20de%20Projetos/workproducts/sistema_planejamento_controle_BD0EACC2.html
file:///D:/FGV/TCC/Processo/Gestão%20de%20Projetos.Gestão%20de%20Projetos/workproducts/sistema_planejamento_controle_BD0EACC2.html
file:///D:/FGV/TCC/Processo/Gestão%20de%20Projetos.Gestão%20de%20Projetos/workproducts/sistema_financeiro_935F4119.html
file:///D:/FGV/TCC/Processo/Gestão%20de%20Projetos.Gestão%20de%20Projetos/workproducts/cronograma_D1F7E07C.html
file:///D:/FGV/TCC/Processo/Gestão%20de%20Projetos.Gestão%20de%20Projetos/workproducts/reuniao_kickoff_comprometimento_B1035F62.html
file:///D:/FGV/TCC/Processo/Gestão%20de%20Projetos.Gestão%20de%20Projetos/roles/equipe_B4E80A99.html
file:///D:/FGV/TCC/Processo/Gestão%20de%20Projetos.Gestão%20de%20Projetos/workproducts/sistema_planejamento_controle_BD0EACC2.html
file:///D:/FGV/TCC/Processo/Gestão%20de%20Projetos.Gestão%20de%20Projetos/workproducts/sistema_planejamento_controle_BD0EACC2.html
file:///D:/FGV/TCC/Processo/Gestão%20de%20Projetos.Gestão%20de%20Projetos/guidances/guidelines/guia_gerencia_configuracao_6B725C29.html
file:///D:/FGV/TCC/Processo/Gestão%20de%20Projetos.Gestão%20de%20Projetos/roles/gerente_projeto_2BB3DB53.html
file:///D:/FGV/TCC/Processo/Gestão%20de%20Projetos.Gestão%20de%20Projetos/workproducts/sistema_planejamento_controle_BD0EACC2.html
file:///D:/FGV/TCC/Processo/Gestão%20de%20Projetos.Gestão%20de%20Projetos/workproducts/sistema_planejamento_controle_BD0EACC2.html
file:///D:/FGV/TCC/Processo/Gestão%20de%20Projetos.Gestão%20de%20Projetos/guidances/guidelines/guia_analise_riscos_C4950374.html
file:///D:/FGV/TCC/Processo/Gestão%20de%20Projetos.Gestão%20de%20Projetos/roles/gerente_projeto_2BB3DB53.html
file:///D:/FGV/TCC/Processo/Gestão%20de%20Projetos.Gestão%20de%20Projetos/workproducts/sistema_planejamento_controle_BD0EACC2.html


70 

 

Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: Ata de Reunião com o Cliente, Ata de Reunião de Milestones, Cronograma, Sistema 

Financeiro e Sistema de Planejamento e Controle do Projeto 

Saída: Sistema de Planejamento e Controle do Projeto 

Etapas: 

- Identificar e Monitorar Problemas e Ações 

O Gerente de Projeto deve identificar problemas e monitorar os itens de ação registrados no 

Sistema de Planejamento e Controle do Projeto até sua conclusão.  

Atenção! Os itens de ação que impactam diretamente o desenvolvimento do Projeto devem sem 

priorizados e solucionado para minimizar os impactos negativos no Projeto.  

 

4.1.3 ENCERRAMENTO DO PROJETO 

 

A seguir será apresentado o fluxo da fase de encerramento do processo de 

gerenciamento de projetos. O fluxo apresentado na Figura 4 foi desenvolvido durante execução 

deste estudo com o auxílio da ferramenta EPF Composer e com base nos modelos de referência 

apresentados anteriormente. 
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Figura 4: Fluxo do Processo da Fase de Encerramento de Projetos 

Fonte: A Autora 

 

 Tarefa: Notificar Encerramento do Projeto 

Breve Descrição: Notificar os stakeholders do Projeto a finalização do Projeto. 

Responsável: Gerente de Projetos 

Entrada: E-mail de Aceite do Projeto 

Saída: Reunião de Encerramento 

Etapas: 

- Receber Aceite do Cliente 

O Gerente de Projeto deve receber o aceite do Cliente através de E-mail de Aceite do Projeto. 

O Aceite do Cliente deve ser armazenado no repositório do Projeto.  

- Notificar Encerramento do Projeto 

O Gerente de Projeto deve realizar Reunião de Encerramento do Projeto bordando os seguintes 

assuntos:  
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Equipe Interna  

 Encerramento do Projeto; 

 Lições Aprendidas; 

 Oportunidade de Melhorias. 

Cliente  

 Encerramento do Projeto; 

 Feedback.  

Estas reuniões deverão ser registradas em ata de Reunião de Encerramento e armazenada no 

repositório do Projeto. 

 

5. CONCLUSÃO 

  

Este estudo consistiu na comparação do Método Ágil (Scrum) com o Modelo de 

Referência MPS.BR Software para desenvolvimento de projetos de curto prazo e na definição 

de um processo para gerenciamento de projetos.  

Para tanto apresentou-se os conceitos sobre o framework Scrum, Modelo de Referência 

MPS.BR Software e ferramenta EPF Composer. A definição do processo de gerenciamento de 

projetos apresentado utilizou-se de conceitos do Método Ágil (Scrum) e do Modelo de 

Referência MPS.BR Software para desenvolvimento de projetos (Gerenciamento de Projetos 

GPR – Nível G) 

Com a pesquisa realizada, viabilizamos a utilização do Modelo de Referência MPS.BR 

Software no nível G de maturidade (menor maturidade) juntamente com o framework Scrum 

para projetos de curto prazo. 

Durante todo o desenvolvimento deste estudo, pode-se avaliar que ambos possuem 

características completamente diferentes, porém ambos podem atender o objetivo proposto com 

suas respectivas particularidades. 
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