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RESUMO  

O objetivo desse artigo é avaliar o processo atual utilizado na empresa 

GTI Consultoria para gerenciamento de tempo baseando-se no que propõem o 

PMBOOK, vinculado diretamente esse estudo na relação da utilização de 

metodologias ágeis SCRUM e consulta em base histórica de projetos, para que 

se possa sanar as dificuldades de consegue atingir os prazos determinados no 

gerenciamento de tempo de projetos. 
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INTRODUÇÃO 

A empresa GTI Consultoria, trabalha em implantação de software ERP 

dentre outras atividades de consultoria empresarial no ramo de desenvolvimento 

de soluções para problemas de negócios de seus clientes. Assim a GTI 

Consultaria é uma empresa totalmente voltada a entrega dos seus produtos e 

serviços baseados em projetos, porém apesar dos conceitos de gerencia de 

projetos serem bem claros na empresa foi identificado uma discrepância muito 

grande nas atividades executadas com o que foi planejado, em muito dos casos, 

por planejamento de tempo sem apoio de outros indivíduos, onde normalmente 

as pessoas que estão planejando definem um tempo de duração muito diferente 

do que acaba sendo executado, as vezes por não detalhamento do que será 

efetivamente feito ou no erro da própria mensuração do tempo, logo o objetivo 

desse artigo é propor uma melhor metodologia  da duração da atividade para 

que se consiga reduzir essa diferença no planejado com o executado. 
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1. Base histórica 

Em gerenciamento de projetos para que cada vez se tenha mais 

assertividades nas atividades e não gerar um grande retrabalho em atividades já 

vivenciadas em outros projetos, um grande aliado pra esses casos é a base 

histórica de projetos, pois com os dados já coletados, em novos projetos é 

possível maximizar a produtividades do projeto e da equipe de projeto, porém 

implementá-las e fazer tornar possível na empresa nem sempre é tão fácil como 

parece ser. A base de conhecimento para que seja aplicável deve ser 

primeiramente organizada e segundo de fácil consulta, pode ser por exemplo 

organizada por tópicos, áreas de conhecimentos ou outras diversas formas de 

organização dessas importantes informações. 

Um dos primeiros passos para coletar essas informações é que a equipe 

esteja ciente de quão importante é a informação do que ocorre nos projetos e 

pensar como otimizar na próxima vez que o problema ocorrer, porém somente 

isso não basta, é preciso existir na empresa um procedimento de 

armazenamento desses dados e uma frequência desse armazenamento, pois 

durante a execução do projeto, nem sempre se tem tempo para documentar as 

ocorrências, por isso o gerente de projetos deve pensar em como documentar, 

onde documentar e reservar tempo para essas reuniões. 

Para que se possa armazenar as ocorrências anotadas por cada membro, 

onde em reunião de lições aprendidas a equipe deve discutir cada ocorrência e 

analisar a solução do caso, quando existir, pois nem sempre a solução adotada 

é a melhor maneira de resolver o problema, novas ideias podem surgir e uma 

melhor resolução do problema pode figurar, sendo assim as ocorrências devem 

ser documentadas e armazenadas de uma maneira organizada e de fácil 

identificação. 

De nada adianta os dados serem armazenados de maneira organizada 

periodicamente e validada pela equipe se não existir uma ferramenta fácil de 

consulta dessa informação, existem ferramentas com fóruns, consulta web na 

intranet, repositório em nuvem entre outras. Uma consulta com filtros por áreas 

de conhecimento, palavras chaves, assuntos e objetivos são maneiras de 

consultar a informação de maneira rápida, sabendo que em um projeto onde as 
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atividades são controlas e mensuradas no mínimo detalhe, não há tempo de ficar 

garimpando dados em uma base histórica para solucionar um problema. 

Com base nesses conceitos a base histórica se torna uma fermenta muito 

prestativa para o gerente de projeto ou até mesmo para o recurso que está em 

momento de execução do projeto tendo melhor performance das atividades e ser 

mais assertivo ao mensurar tempo previsto nas atividades detalhadas em um 

projeto. 

2. Metodologia ágil Scrum 

2.1. O que é 

Scrum é uma metodologia ágil utilizada geralmente em desenvolvimento 

de software podendo ser utilizado para gestão de projetos, onde o objetivo é 

controlar o trabalho a ser executado de forma eficaz em equipe para se atingir 

um objetivo comum para todos os envolvidos. 

2.2. Alinhando conceitos 

Para conseguir entender o funcionando da metodologia teremos que 

primeiramente alinhar alguns conceitos: 

2.2.1. Product Backlog: 

O Product Backlog é um registro de caraterísticas do produto que deve 

ser entregue ao cliente. 

2.2.2. Sprint Backlog: 

Após a definição do Product Backlog é feita uma lista de todas as 

atividades necessárias a serem executadas para atingir a entrega do produto, 

para a execução do trabalho são feitas várias listas que são organizadas em 

Sprint’s. 

Para se definir um Sprint é necessário a presença de todos os envolvidos 

que irão executar as atividades e nesse momento em conjunto é definido o tempo 

de cada atividade e a complexidade de cada atividade, assim é possível saber o 

quanto será possível executar em cada Sprint. 
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2.2.3. Product Owner 

É o responsável pelo produto que vai ser entregue, define prioridades dos 

requisitos, pode mudar os requisitos a serem desenvolvidas nas Sprint’s e é ele 

que aceita ou recusa os resultados do trabalho.  

2.2.4. Scrum Master 

O indivíduo responsável a garantir que a Sprint vai ser executada, blinda 

a equipe da para que não haja interferências externas e garante que tudo esteja 

sendo executada à risca. 

2.2.5. Scrum Team 

É a equipe multifuncional geralmente de cinco a nove membros que vai 

executar as atividades de cada Sprint. 

2.3. Como funciona: 

Para se trabalhar com o Scrum primeiramente deve existir o Product 

Backlog, que é definido pelo Product Owner, na descrição do produto haverá os 

requisitos a serem atendidos pela equipe de trabalho. Com a equipe de trabalho 

definida deve ser eleito quem será o Scrum Master, para esse papel não é 

necessário que seja o gerente de projetos, pode ser um membro do tipo que 

tenha a responsabilidade e autoridade para fazer com que a equipe consiga 

desempenhar os trabalhos da Sprint sem interferência, assim é hora de iniciar 

as definições das atividades e as Sprint’s que serão executadas. Para essa 

definição é necessário que seja feita através de reunião com todo o time do 

Scrum Master, que junto da equipe define as atividades, as durações e a 

complexidade de cada atividade.  
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Fonte: http://www.brq.com/metodologias-ageis/ 

 

Iniciada a Sprint é extremamente necessário existir reuniões diárias com 

todos os envolvidos para se atualizarem de como foi executado o trabalho até 

então, essas reuniões não podem passar de quinze minutos e é recomendada 

que elas sejam executadas com o time de pé, para garantir que a reunião não 

se estenda mais que o tempo previsto.  

Para controlar as Sprint’s com a informação de como está o andamento 

das atividades, em muitos casos se utiliza um quadro, também conhecido como 

Kanban, que mostra o status de cada atividade no momento, esse quadro pode 

ser demonstrado com o requisito do Product Backlog, em seguida as atividades 

da Sprint e a posição dela no momento se a mesma está na fila, em execução 

ou concluída. 

 

Fonte: http://www.brq.com/metodologias-ageis/ 

http://www.brq.com/metodologias-ageis/
http://www.brq.com/metodologias-ageis/


 
 

12 
 

3. Gerenciamento de Escopo 

Gerenciamento de escopo de um projeto consiste em discriminar e 

controlar todos os detalhes do contexto do projeto informando tudo que está 

dentro do projeto e que não está incluído, nele existem processos de que devem 

ser executados e que são relacionados entre si, são eles, Planejamento do 

escopo, Definição do escopo, Definição da EAP, Verificação do escopo e 

Controle do escopo, esses processão são integrados e se relacionam todos eles 

devem ser executadas pelo menos uma vez, por um ou mais recursos para cada 

processo. 

É importante no gerenciamento de escopo distinguir a diferença entre 

escopo do produto e escopo do projeto, onde o escopo do produto é a definição 

e especificações técnicas relacionado ao produto, são requisitos que definem o 

produto a ser entregue, já o escopo do projeto são os detalhamentos das tarefas 

e atividades necessárias que devem ser executadas para conseguir atingir o 

produto especificado. 

3.1. Planejamento de escopo 

O processo de planejamento de escopo do projeto consiste e detalhar 

como as atividades de gerenciamento de escopo deve ser executadas, ele dita 

as regras de como cada processo deve ser feito efetivada, ele dá diretrizes de 

como deve ser feita a declaração de escopo, a estrutura analítica do projeto e 

deque maneira deve ser controlado o escopo do projeto, para definir essas 

diretrizes nessa etapa deve ser levada em consideração algumas entradas, 

utilizar ferramentas técnicas que nos resultam em saídas do processo. 

Nas entradas do planejamento de escopo deve ser levado em 

consideração aspectos de fatores ambientais da empresa, como infraestrutura, 

quantidade de recursos, políticas da empresa entre outras coisas eu interferem 

no detalhamento dessas diretrizes, é importar verificar todas as informações que 

possam ser necessárias que podem afetar na confecção do plano de projeto. 

As ferramentas técnicas que podemos utilizar nesse processo que ajudam 

a confecção dessas diretrizes é uma opinião especializada de alguém que já fez 

esse trabalho como a reutilização de outros padrões de documentos já 
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executados reutilizando os mesmos afim de detalhar mais a definição com a 

redução de tempo da execução desse item. 

Com os procedimentos acima desenvolvidos é possível confeccionar um 

documento de saída desse processo que é o próprio plano de projeto. 

3.2. Definição de escopo 

Esse é o processo que se descreve de maneira mais detalhada o projeto 

como um todo, nele se inclui todos os requisitos, as premissas e restrições do 

projeto, como nesse momento já se possui informações mais detalhadas do 

projeto é o momento de descrever com o máximo de detalhe possível, para que 

quem possa ler consiga entender o projeto, com seus limites e o que de fato 

deve ser entregue. 

Para efetuar esse processo devem ser levadas em consideração algumas 

entradas que são extremamente necessárias para conseguir montar a saída final 

e é de fato a declaração de escopo, mesmo momento quanto maior o número de 

informações recolhidas e mais se aprofundar no detalhamento do mesmo, mais 

assertivo será a sua declaração de escopo. 

Para conseguir finalizar o processo devemos ter em mãos alguns 

documentos já definidos anteriormente, que é o termo de abertura, que consta 

os dados iniciais necessárias do projeto, nesse documento é gerado após uma 

reunião ao solicitado do projeto onde se faz a primeira análise de maneira macro 

as necessidades do solicitante, também deve se ter em mãos o plano do 

gerenciamento de escopo que vai existir as diretrizes de como se deve executar 

o processo de definição de escopo, e devemos verificar se existe alguma 

mudança da definição inicial do termo de abertura para que seja defino o escopo 

de acordo com a necessidade solicitada.  

3.3. Definição da EAP 

A EAP é a estrutura analítica do projeto, nessa etapa devemos sequenciar 

todas as atividades a serem executadas para se atingir o escopo definido na 

etapa anterior, ele deve contemplar atividades de gerenciamento, planejamento, 

controle e execução do projeto. Para conseguir definir essas atividades 

precisamos obter opiniões especializadas validar elas com o foco para atingir o 



 
 

14 
 

objetivo da definição de escopo. A definição da EAP deve ser decomposta por 

entregas e pacotes de trabalhos. 

 

Fonte: PMBOOK 3° Edição 

 

Além da EAP a descrição de atividades de cada atividade deve existir um 

dicionário da EAP que é um descritivo de cada caixa do EAP, com definições do 

que deve ser entregue nesse pacote de trabalho e alguma definição especifica 

para esse caso. 

3.4. Verificação do Escopo 

Esse processo é o que obtém a aceitação das definições do escopo, ele 

prevê se o produto gerado através do projeto está de acordo com a definição, 

eles devem ser executados de maneira que seja por etapas ou entregas do 

projeto, dificilmente algum vai validar o projeto como um todo se não existir uma 

validação por parte do projeto e quando todos os pacotes estiverem validados é 

possível validar o projeto como um todo. 

3.5. Controle do Escopo 

No processo de controle de escopo temos como definição verificar as 

alterações do escopo que decorrem durante o projeto, devem ser gerenciados 

todas as solicitações de mudanças do mesmo gerando documentos de 

solicitação de mudança de escopo e com isso todos os outros processos de 

http://www.brq.com/metodologias-ageis/


 
 

15 
 

definição da EAP e das outras áreas de conhecimento devem ser revistos, pois 

uma altercado d definição pode afetar o projeto como um todo como pode altera 

apenas uma parte que nem influencia em tempo, custo e qualidade sempre que 

houver um alteração todos os envolvidos no pacote de trabalho devem ser 

avisados. 

4. Gerenciamento de tempo em projetos 

Gerenciamento de tempo em projetos consiste em determinar prazos, 

recursos e definição de um cronograma, ele contém processos necessários para 

que se consiga entregar o produto ou serviço definido anteriormente pelo 

escopo, é responsável por gerar as atividades em nível detalhado a ser 

executada, a definir prazos e estimativas de execução dessas tarefas, programar 

os recursos que irão executa-las e efetuar um controle de cronograma do projeto, 

para conseguir chegar nesses resultados é necessário seguir os processos 

listados abaixo: 

4.1. Definição de atividades 

Nesse processo é onde se identifica as atividades que serão executadas 

nos projetos, com a decomposição da estrutura anaítica de projetos são 

definidas entregas de nível mais baixo que pode conter itens dentro desse grupo, 

nesse caso é chamado de pacote de trabalho e os itens no nível mais analítico 

são chamados de atividades, que é o que de fato será executado. 

4.1.1. Entradas 

4.1.1.1. Declaração de escopo 

Deverá ser analisado o escopo definido inicialmente para conseguir listar 

as atividades a serem executadas, nesse momento serão levados em 

consideração as premissas e as restrições, pois elas afetam diretamento nas 

atividades, pacotes de trabalhos marcos e entregas. 

4.1.1.2. Estrutura analítica do projeto 
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É a principal entrada para se definir as atividades do cronograma, nesse 

momento se tem os pacotes de trablahos e deve ser definidas as atividades para 

conseguir efetuar cada entrega. 

4.1.1.3. Plano de gerenciamento do projeto 

Dentro do plano de gerenciamento de projeto, existe o plano de 

gerenciamento do cronograma, lá deve conter métodos e diretrizes de como 

montar o gerenciamento do cronograma. 

4.1.2. Ferramentas e técnicas 

4.1.2.1. Decomposição 

Consiste em subdividir os pacotes do trabalho de projeto gerando as 

atividaes que serão executas para a entrega do pacote de trabalho, elas podem 

ser definidas de maneira sequencial ou de maneira simultânea, é muito 

importante na equipe o conhecimento técnico para se definir as atividades. 

4.1.2.2. Modelos 

Outra técnia muito utilizada é a utilização de modelos exitentes em outros 

projetos para pacotes semelhantes, essa ferramenta é como uma base histórica 

de modelos de atividades. 

4.1.3. Saídas 

4.1.3.1. Lista de atividades 

Após utilização das entradas e as técnicas, obtém-se as saídas que são 

os resultados do processo, a primeira saída gerada é a lista de atividades que 

tem lista todo o trabalho dentro do cronograma, cada item irá possuir um 

identificador e uma descrição para cada atividade que auxilia na execução e na 

identificação da mesma. 

4.1.3.2. Lista de marcos 

São pontos importantes do projeto que devem ser ressaltados, o marco 

pode ser obrigatório se definido por contrato ou pode ser opcional se entendido 

como ponto importante. 
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4.1.3.3. Mudanças solicitadas 

Na geração da listagem de atividades podem ser geradas novas 

atividades para conseguir entregar algum pacote de trabalho ou até mesmo 

identicação de novo pacote de trabalho, nesse caso deve ser alterado no escopo 

e na EAP. 

4.2. Sequenciamento de atividades 

Após a listagem de atividades e definindo os marcos, as mesmas devem 

ter uma ordem, nesse processo é definido esse sequenciamento. 

4.2.1. Entradas 

As entradas desse processo são os dados gerados no processo de 

definição de atividades, que foi descritor anteriormente, a declaração de escopo 

e a lista de atividades, pois lá contém o que precisa ser entregue, prioridades os 

marcos e as mudanças aprovadas. 

4.2.2. Ferramentas e técnicas 

4.2.2.1. Diagrama de redes 

Técnica que através de gráficos determina as dependências das 

atividades, assim sequenciando as mesmas, com ela é possível identificar a 

caminho crítico do projeto, que é o caminho que não pode ser alterado a duração 

que afeta diretamente na entrega final do cronograma. 

4.2.3. Saídas 

Após a execução do sequenciamento das atividades se obtém como 

resultado o diagrama de redes que informa as dependências das mesmas e o 

caminho crítico do projeto. 

4.3. Estimativa de recursos das atividades 

Nesse processo se determina quais recursos executarão as atividades 

definidas nos processos anteriores, os recursos podem ser pessoas, máquinas, 

terceiros e materiais, como cada recurso tem disponibilidade e valor de custo, 
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esse processo é vinculado diretamente com o gerenciamento de custos do 

projeto. 

As saídas desses processos são os recursos que serão necessários para 

a execução das atividades, podendo alterar as sequencias de atividades 

conforme limitação de recursos, atualização das atividades e da estrutura 

analítica de projetos  

4.4. Estimativa de duração das atividades 

O processo de estimativa de duração é um dos processos mais relevantes 

do gerenciamento de tempo, pois como devemos levar em consideração as 

atividades das EAP, escopo, recursos, disponibilidade de recursos e calendário 

dos recursos, todos esses itens afetam essa estimativa. É muito importante que 

a pessoa ou grupo de pessoas que as definirão tenham um conhecimento mais 

aprofundados sobre o projeto como um todo e um conhecimento mais técnico 

das atividades a serem executadas previamente definidas na EAP. 

4.4.1. Entradas  

Todos os resultados dos processos anteriores serão utilizados para a 

definição da duração, que são a EAP, lista de atividades, marcos, os recursos 

com usas disponibilidades. 

4.4.2. Ferramentas e técnicas 

Existem várias técnicas para serem utilizadas para tentar se chegar na 

estimativa de duração mais apurada, como, opinião especializada de uma 

pessoa, equipe ou departamento que conheça mais tecnicamente as atividades, 

e nesse caso eles passam a estimativa deles mais próxima que pode ocorrer, 

outra técnica utilizada é a estimativa três pontos onde se leva em consideração 

para cada atividade a duração otimista, mais provável e a pessimista, após 

definida dessas durações podem ser feitos cálculos para chegar em um 

denominador mais preciso, como por exemplo a média. 

4.4.3. Saídas 
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Com todas as entradas e as ferramentas e técnicas devidamente 

adotadas para todas a atividades temos um resultado de quando tempo irá 

demorar para finalizar todas as atividades e por consequência quando será 

entregue o projeto como um todo. Com todo esse resultado é possível 

desenvolver um cronograma das atividades onde deve ser iniciado o processo 

de controle de cronograma. 

4.5. Controle de cronograma 

Nesse processo é onde se consegue analisar as discrepâncias do 

andamento do projeto em relação a tudo que foi planejado e a partir disso se 

necessário, é possível efetuar um replanejamento ou até mesmo otimizar 

recursos para se conseguir voltar a linha base do projeto. 

Com a utilização de relatórios de desempenho e análise da linha base 

com relação ao realizado, muitas vezes se toma uma decisão do que deve ser 

feito através de solicitação de mudanças para retomar o andamento a linha base, 

com isso, o resultado desse processo pode ser um replanejamento, solicitações 

de mudança, atualização de atividades, atualização dos marcos e atualização de 

recursos. Uma solicitação de mudança pode interferir a refazer todos os 

processos anteriores para deixar o processo adequado. 

5. Mesclando conceitos de Gerenciamento de Projetos com SCRUM 

Na etapa de controle de atividades que estão sendo executadas sabemos 

que na EAP já está definido de maneira muito analítica todas as atividades do 

projeto vinculado com seus recursos e com definição de quando será executada 

essas atividades e quanto vai durar a execução, na fase de controle do 

cronograma que podemos continuar utilizando a metodologia ágil SCRUM para 

conseguir manter a execução dentro da linha base do projeto, porém nesse caso 

como fazemos isso? 

5.1. Reunindo a equipe 

Quando se vai começar controlar a execução de um pacote de projeto e 

extremamente importante que se faça uma reunião com a equipe envolvida na 

execução das atividades dentro desse pacote, aqui devemos discutir como o 
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projeto está definido alinhando os pontos de complexidades de todas as 

atividades e se necessário efetuar alguns reajustes de cargas de atividades, 

devemos também repassar as tarefas críticas que afetam a conclusão ou início 

de alguma atividade depende dessa, pois elas podem atrasar toda entrega do 

pacote. 

5.2. Backlog com base nas atividades e configuração de Sprint’s 

Para utilizar o SCRUM as atividades devem ser reproduzidas e 

organizadas no backlog em conjunto com o cronograma da entrega as atividades 

devem ser separadas em Sprint’s de execução onde que eles durem um período 

de uma a duas semanas, no final da execução de cada Sprint’s e necessário 

efetuar a reunião para finalizar um Sprint e iniciar um novo, nesse momento deve 

verificar se alguma pendencia do Sprint anterior deve ser incluída na nova Sprint 

e verificar o motivo de ter conseguido atingir o tempo estipulado. Diariamente 

deve existir uma reunião de 15 minutos para repassar as dúvidas e dificuldades 

para serem compartilhadas por toda a equipe. 

5.3. Atualização e apontamentos no projeto. 

Ao final das Sprint’s, a EAP de controle deve ser devidamente atualizada 

com base nas atividades que estão em andamento, iniciada ou concluída, assim 

o gerente de projetos deve analisar como está indo o andamento verificando se 

está havendo desvios e tomar decisões e caso seja necessário fazer solicitações 

mudanças, incluindo, alterado ou até excluindo atividades para que seja possível 

entregar o pacote dentro do prazo com custo controlado, atingindo as definições 

do escopo e o mínimo de qualidade definida. 

6. Gerenciamento de tempo em projetos na GTI Consultoria 

A GTI consultoria tem sua própria metodologia de implantação de ERP, 

ou seja, a prática do gerenciamento de projetos é uma atividade comum a todos 

da empresa, porém mesmo tendo modelos de projetos de implantação que se 

repetem em clientes de ramos e atividades diferentes em alguns casos as 

atividades podem durar tempos diferente por se tratar a mesma atividade com 

complexidade com um grau mais elevado para cada caso. 
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No momento da definição da EAP, geralmente o gerente de projeto não 

está junto com o recurso que vai executar a atividade que o mesmo está 

planejando, e por mais que o gerente tenha conhecimento técnico e saiba 

desenvolver a atividade, no ramo de software, é comum recursos diferentes 

executarem a mesma tarefa com tempo muito diferente, um recurso com mais 

experiência, analisa todos os pontos no momento da execução e consegue 

entregar as atividades no tempo planejado, porém, quando o recurso ainda é 

inexperiente o recurso muitas vezes esquece de atender alguns pontos que é do 

dia a dia do trabalho que os com mais experiência não deixa de fazer. 

Atualmente o controle de tempo de projetos é o principal gargalo da 

execução dos projetos da GTI Consultoria, conseguir executar as atividades em 

tempo planejado pelo gerente de projetos, que muitas vezes mesmo analisando 

que não será possível finalizar tem que atender a duração e a quantidade de 

horas previamente definidas em contrato. 

METODOLOGIA 

Com o panorama acima, a GTI Consultoria, foi buscar o que poderia fazer 

para atender o problema de discrepância entre o previsto e realizado dos 

projetos. Foi feito um estudo sobre metodologias ágeis e consulta de base 

histórica de projetos para conseguir efetuar uma métrica de cálculo de tempo 

das atividades do projeto através do SCRUM. 

Inicialmente foi feito um treinamento com os gerentes de projetos para 

entender como funcionaria o gerenciamento de projetos com o apoio da 

metodologia ágil Scrum. Após esse treinamento os gerentes de projetos 

começaram a montar suas equipes de Scrum, começaram a atuar como Scrum-

Master e listaram as atividades do projeto para o planejamento, e em reunião 

com equipe foi definida a complexidade dos itens e o tempo de duração das 

atividades, nessas reuniões também foi levado em consideração a opinião de 

cada um, auxiliando a chegar em um denominador dessas durações, os projetos 

passados que tiveram atividades semelhantes foram analisado diretamente nas 

antigas EAP’s. Em consulta a essa base histórica muitas ideias mudaram, levado 

novamente a discussão o tempo imaginado e analisado de todas as atividades. 
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Com a nova estimativa de tempo de conclusão de cada atividade e com a 

complexidade de cada uma definida foi o momento de uma nova reunião com a 

equipe, porém agora para montar as Sprint’s com as definições das atividades 

de cada membro da equipe, com tudo definido e planejado foram executas as 

semanalmente, e o controle das atividades foi acompanhado de perto para que 

nenhum outro tipo de trabalho interfira no andamento da Sprint. Com isso a GTI 

Consultoria conseguiu começar a controlas o gerenciamento de tempo e as 

atividades com o Scrum. 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Com o andamento dos projetos da GTI Consultoria e aplicação da 

utilização de Scrum e base histórica nas primeiras Sprint’s foi verificado uma 

melhora no andamento da execução das atividades e foram identificadas ainda 

mais atividades que não estavam descritas no levantamento inicial, mas ainda 

houve discrepância das entregas dos pacotes de trabalho, porém na execução 

das atividades definidas inicialmente pela equipe nas Sprint’s, a discrepância de 

tempo reduziu e as atividades foram entregues nos prazos iniciais estipulados, 

a equipe ficou com um conhecimento mais aprofundado no projeto pois os 

trabalhos são diretamente ligadas a equipe que executa a Sprint e todos ficaram 

focados a conseguir entregar as atividades no final de cada Sprint. 

As atividades novas que foram incorporadas nas Sprint’s foram 

devidamente documentadas e armazenadas na base histórica do projeto, que 

serão utilizadas para ser discutidas em novos Sprint’s e em novos planejamentos 

até a entrega do produto ou serviço final. 

Com esse controle a GTI Consultoria, vai ter que gerenciar sua base de 

histórica de projetos de atividades relacionadas, porém os resultados desse 

processo são muito satisfatórios pois com o Scrum e base histórica, a empresa 

rapidamente conseguiu reduzir a discrepância entre previsto e realizado e a cada 

projeto executado, com o aumento da base histórica de projetos, mais precisa 

vai ser as atividades planejadas e executadas.  

RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÃO 
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Com o resultado desse artigo entende-se que é altamente recomendado 

controlar projetos utilizando base histórica e metodologias ágeis, pois é possível 

otimizar todas as execuções das atividades e principalmente, ser cada vez mais 

próximo do que realmente acontece na execução, conseguindo estimar a 

duração das atividades cada vez mais precisas chegando a uma confiabilidade 

do projeto muito alta e anda sendo possível orçar e entregar como estipulado no 

planejamento reduzindo cada vez mais as solicitações de mudanças em 

atividades já executadas anteriormente. 
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