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Resumo 

A Tecnologia da Informação (TI) tem passado por rápidas e profundas mudanças nos tempos 

atuais, para tanto as empresas precisam estar organizadas para implementar, sob a forma de 

projetos, essas tecnologias da maneira mais concreta e ágil possível, apresentando resultados 

antes de seus concorrentes. Portanto, pode-se notar que a entrega de um projeto no prazo cada 

vez mais curto é essencial. Considerando tais observações, o propósito principal deste estudo 

é explorar quais as principais falhas de projetos de TI podem impactar, direta ou 

indiretamente, no sucesso ou fracasso de um projeto, como identificar se um projeto é 

problemático e então avaliar se um projeto é recuperável ou deve ser cancelado. 

 Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos, Tecnologia da Informação, Falhas em 

Projetos, Metodologia Ágil. 

    



 

 

Abstract 

The Information Technology (IT) has experienced rapid and profound changes in recent 

times, so companies need to be organized to implement in the form of projects, these 

technologies more practical and agile way, delivering results ahead of your competitors. 

Therefore, it may be noted that the delivery of a project in increasingly short term is essential. 

Considering these observations, the primary purpose of this study is to explore what the main 

failures of IT projects can impact directly or indirectly on success or failure of a project, how 

to identify if a project is problematic and then assess whether a project is recoverable or 

should be canceled. 

 Key Words: Project Management, Information Technology, Fault Projects, Agile 

Method. 
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1. INTRODUÇÃO  

Este trabalho tem como objetivo analisar os projetos de Tecnologia da Informação (TI), 

identificando os projetos problemáticos e avaliando quanto a recuperação destes projetos. 

Todos os estudos atuais na área de gerenciamento de projeto passam técnicas de como levar 

um projeto ao sucesso, dentro do tempo, custo e escopo previstos, que são os três pontos mais 

trabalhados nos projetos, restrição tripla.  

O gerente de projeto tem um vasto referencial teórico de como planejar os projetos, mas na 

prática, verificamos que a maioria dos gerentes de projeto são exigidos muito mais para 

resolver problemas e salvar os projetos que já estão se aproximando do fracasso. Na área de 

TI isto é mais evidente, a evolução do mercado é a mais rápida do que o planejamento dos 

projetos. 

Não é necessário um relatório de pesquisas para saber que projetos de TI falham 

frequentemente. Todos sabem disso. Não importa se é um profissional da área técnica, um 

gerente de TI ou um CEO1. 

No decorrer deste trabalho com base nos estudos sobre o assunto, pesquisas já publicada, será 

possível identificar quais são os problemas mais comuns nos projetos de TI, o que define um 

projeto como problemático, como avaliarmos se o projeto está condenado ao fracasso ou pode 

ser recuperado.  

 

 

 

                                                 
1 CEO: Chief Executive Officer, em português: Diretor Executivo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Definição de Projetos 

Baseado no PMBOK® (2012), projeto é um conjunto de atividades temporárias, 

realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto, serviço ou resultado únicos. Um 

projeto é temporário no sentido de que tem um início e fim definidos no tempo, e, por isso, 

um escopo e recursos definidos. E um projeto é único que significa de que não se trata de uma 

operação de rotina, mas um conjunto específico de atividades destinadas a atingir um objetivo 

em particular. Assim, uma equipe de projeto inclui pessoas que geralmente não trabalham 

juntas, algumas vezes são de diferentes instituições e de origem geográfica distintas. 

O desenvolvimento de um software para um processo empresarial aperfeiçoado, a 

construção de um prédio ou de uma ponte, o esforço de socorro depois de um desastre natural, 

a preparação de um casamento, a expansão das vendas em um novo mercado geográfico – 

todos são projetos. E todos devem ser gerenciados de forma eficaz para apresentarem os 

resultados, aprendizado e integração necessários para as organizações dentro do prazo e do 

orçamento previstos. 

 

2.2. Definição de Gerenciamento de Projetos 

 

Para Kerzner (2002), um dos grandes autores da disciplina, gerenciamento de projetos 

é planejamento, organização, direção e controle de recursos organizacionais num dado 

empreendimento, levando-se em conta tempo, custo e desempenho estimados. Caso o projeto 

esteja sendo executado com o acompanhamento de um cliente externo, também deve ser 

considerada a preocupação em manter boas relações com o cliente e atendê-lo.  

O Gerenciamento de Projetos, portanto, é a aplicação de conhecimentos, habilidades e 

técnicas para a execução de projetos de forma efetiva e eficaz. Trata-se de uma competência 

estratégica para organizações, permitindo com que elas unam os resultados dos projetos com 

os objetivos do negócio e, assim, melhor competir em seus mercados. Ele sempre foi 

praticado informalmente, mas começou a emergir como uma profissão distinta nos meados do 

século XX. 
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O Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos - Guia PMBOK® (2012) 

identifica seus elementos recorrentes: 

Os grupos de processos do gerenciamento de projetos são 5: 

1. Início 

2. Planejamento 

3. Execução 

4. Monitoramento e Controle 

5. Encerramento 

 

O conhecimento em gerenciamento de projetos é composto de dez áreas: 

1. Gerenciamento da Integração 

2. Gerenciamento de Escopo 

3. Gerenciamento de Tempo 

4. Gerenciamento de Custos 

5. Gerenciamento de Qualidade 

6. Gerenciamento de Recursos Humanos 

7. Gerenciamento da Comunicação 

8. Gerenciamento de Risco 

9. Gerenciamento das Aquisições 

10. Gerenciamento de Stakeholders2 

 

É certo que todos os gerenciamentos dizem respeito a isso. Mas o gerenciamento de 

projetos traz um foco único tracejado pelos objetivos, recursos e a programação de cada 

                                                 
2 Stakeholders: em português, parte interessada ou interveniente, é um termo usado em diversas áreas como 

gestão de projetos, administração e arquitetura de software referente às partes interessadas que devem estar de 

acordo com as práticas de governança corporativa executadas pela empresa. 
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projeto. O valor desse foco é comprovado pelo rápido crescimento em todo mundo do 

gerenciamento de projetos. 

Um gerente de projeto tem que determinar e executar as necessidades do cliente, 

baseado nos seus próprios conhecimentos. A habilidade de adaptar-se aos diversos 

procedimentos pode lhe proporcionar um melhor gerenciamento das variáveis e desta forma 

uma maior satisfação do cliente. Em campo, um gerente de projeto bem-sucedido deve poder 

imaginar o projeto inteiro do seu começo ao seu término e desta forma assegurar que esta 

visão seja realizada. 

  

2.3. Definição de Tecnologia da Informação 

 

No início, os computadores eram tidos apenas como "máquinas gigantes" que 

tornavam possível a automatização de determinadas tarefas em instituições de 

ensino/pesquisa, grandes empresas e nos meios governamentais. Com o avanço tecnológico, 

tais máquinas começaram a perder espaço para equipamentos cada vez menores, mais 

poderosos e mais confiáveis. Como se não bastasse, a evolução das telecomunicações 

permitiu que, aos poucos, os computadores passassem a se comunicar, mesmo estando em 

lugares muito distantes geograficamente. 

Mas sabe-se que, desde as máquinas mais remotas e modestas até os computadores 

mais recentes e avançados, o trabalho com a informação sempre foi o centro de tudo. É por 

isso que a expressão Tecnologia da Informação (TI) é tão popular. Mas o que vem a ser isso? 

Antes de tudo, a informação é: 

- A informação é um patrimônio, é algo que possui valor. Quando digital, não se trata apenas 

de um monte de bytes aglomerados, mas sim de um conjunto de dados classificados e 

organizados de forma que uma pessoa, uma instituição de ensino, uma empresa ou qualquer 

outra entidade possa utilizar em prol de algum objetivo. 

É por tamanha importância que, apesar de possível, muito dificilmente uma entidade 

de grande porte consegue perder suas informações, principalmente quando se trata de bancos, 

cadeias de lojas, companhias aéreas, instituições de pesquisas e afins. Por outro lado, se tem 
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uma coisa que ocorre com bastante frequência é o uso inadequado de informações ou, ainda, a 

subutilização destas. É nesse ponto que a Tecnologia da Informação pode ajudar. 

  A TI pode ser definida como o conjunto de todas as atividades e soluções providas por 

recursos de computação que visam permitir o armazenamento, o acesso e o uso das 

informações. Na verdade, as aplicações para TI são tantas - estão ligadas às mais diversas 

áreas - que há várias definições para a expressão e nenhuma delas consegue determiná-la por 

completo. 

É necessário fazer uso de recursos de TI de maneira adequada, ou seja, é preciso 

utilizar ferramentas, sistemas ou outros meios que façam das informações um diferencial. 

Além disso, é necessário buscar soluções que tragam bons resultados, isto é, que permitam 

transformar as informações em algo de maior valor ainda, principalmente se isso for feito 

considerando o menor custo possível. 

A questão é que não existe "fórmula mágica" para determinar como utilizar da melhor 

maneira as informações. Tudo depende da cultura, do mercado, do segmento e de outros 

aspectos relacionados ao negócio ou à atividade. As escolhas precisam ser bem-feitas. Do 

contrário, gastos desnecessários ou, ainda, perda de desempenho e competitividade podem ser 

a consequência. 

A TI introduziu novos métodos de organização e acesso aos dados e obras 

armazenadas; reduziu custos e acelerou a produção dos jornais e possibilitou a formação 

instantânea de redes televisivas de âmbito mundial. 

A introdução de TI numa organização irá provocar um conjunto de alterações, 

nomeadamente em nível das relações da organização com o meio envolvente (analisadas em 

termos de eficácia) e em nível de impactos internos na organização (analisados através da 

eficiência). 

As soluções de TI são um recurso valioso e provocam repercussões em todos os níveis 

da estrutura organizacional: 

- No nível estratégico, quando uma ação é suscetível de aumentar a coerência entre a 

organização e o meio envolvente, que por sua vez se traduz num aumento de eficácia em 

termos de cumprimento da missão organizacional; 
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- Nos níveis operacional e administrativo, quando existem efeitos endógenos, traduzidos em 

aumento da eficiência organizacional em termos de opções estratégicas. No entanto, ao ser 

feita essa distinção, não significa que ela seja estanque, independente, pois existem impactos 

simultâneos nos vários níveis: estratégico, operacional e tático. 

Os maiores benefícios somem quando as estratégias organizacionais, as estruturas e os 

processos são alterados conjuntamente com os investimentos em TI. A TI possibilita, assim, 

ultrapassar todo um conjunto de barreiras na medida em que existe uma nova maneira de 

pensar, pois em tempo real é possível às empresas agirem e reagirem rapidamente aos 

clientes, mercados e concorrência. 

Neste trabalho, o termo TI deve ser entendido como algo mais abrangente do que 

Processamento de Dados, Informática, Hardware e Software, Sistemas de Informação, 

Engenharia de Software e Telecomunicações, pois envolve também aspectos humanos, 

administrativos e organizacionais (Laurindo, 2008). Essa definição, mais ampla, já contempla 

os aspectos administrativos e humanos das organizações. 

Nas últimas três décadas, da mesma forma que aumentou muito a complexidade das 

aplicações de TI, aumentou também a preocupação dos gestores de melhorar a administração 

da área de TI (Laurindo, 2008). 

 

2.4. Projetos de TI 

 

A utilização de TI significa uma mudança na empresa, que deve ser planejada e 

preparada para que se garanta seu sucesso. Essa mudança requer um esforço organizacional 

considerável, que é realizado na forma de projetos de TI (Albertin, 2001). 

Normalmente, o último passo do planejamento estratégico da TI tem como resultado 

uma lista de projetos de TI aprovados e priorizados. Um projeto de TI pode produzir e 

entregar diferentes produtos, serviços e/ou resultados: um Sistema de Informação (SI), um 

novo software, uma recomendação baseada em um estudo, etc. 

Projetos de TI possuem características particulares que devem ser levadas em conta em 

seu gerenciamento, embora se considere a mesma base conceitual do gerenciamento de 

projetos tradicional. 
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Como exemplo de algo que deve ser levado em conta é que muitos dos projetos de TI 

são complexos em termos de inovação tecnológica e/ou número de interfaces entre os 

stakeholders envolvidos. Isso proporciona a esses projetos um alto nível de incerteza 

relacionado com a tecnologia envolvida, com a data de entrega e com o horizonte de 

stakeholders envolvidos. 

Outra singularidade é que, muitas vezes, os custos de um projeto de TI são tangíveis, 

ao passo que muitos de seus benefícios, intangíveis (Albertin, 2004). 

Assim como todo projeto, mas principalmente por essas particularidades, os projetos 

de TI incorrem em falhas que, se não gerenciadas a contento, levam a desperdícios, atrasos, 

entre outros problemas. Além, é claro, de influenciar negativamente a estratégia da 

organização, com consequências muitas vezes desastrosas. 

3. METODOLOGIA 

3.1 Projetos Problemáticos em TI - Identificação 

Podemos dizer que um projeto problemático é aquele cujo trabalho realizado está 

muito distante do trabalho esperado, acima dos índices aceitáveis. Um projeto problemático 

requer maior administração e uma nova definição estratégica de recuperação. 

Um projeto muitas vezes é um grande desafio, onde muito é exigido do gerente do 

projeto e da equipe. São esforços temporários sujeitos a grandes mudanças devido a fatores 

internos e externos, tais como: Requisitos incompletos; Escopo mal definido; Expectativas 

não realistas; Conflito entre stakeholders; Condições de mercado; Capacidade técnica; 

Disponibilidade de recursos. 

Os projetos de TI têm sido sinônimo de falhas nos últimos tempos, rebaixando a 

reputação por maior parte de seus usuários (Al-Ahmad et al., 2009; Sauer & Cuthbertson, 

2003).  

No entanto, o que determina que um projeto é falho?  

Há duas correntes de pensamento (Nicholas & Hidding, 2010; Vico Mañas, 2010). 

- Primeira: conhecida como “eficácia”, que o define como sucesso aqueles projetos que têm 

seu resultado final (o produto ou serviço produzido) considerado um sucesso, tem foco nos 

resultados finais do projeto; 
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- Segunda, conhecida como “eficiência”, que o define o sucesso como a entrega do projeto 

dentro do orçamento e do prazo, tem foco nos recursos, atividades e processos do projeto. 

Em uma recente pesquisa americana realizada pelo instituto Standish Group, utilizando 

uma amostra de 365 companhias entrevistadas, representando 8.380 aplicações, visando 

identificar: 

Âmbito das falhas de projetos de software; 

- Os fatores principais que causam falhas nos projetos de software; 

- Os ingredientes chave que podem reduzir falhas de projeto. 

 

De acordo com a pesquisa: 

1. Os EUA gastam US$ 250 bilhões por ano em desenvolvimento de aplicação de 

tecnologia da informação em aproximadamente 175 mil projetos. 

2. 31% de todos os projetos são cancelados antes do seu término, representando um 

desperdício da ordem de US$ 81 bilhões. 

3. 53% de todos os projetos chegam ao final tendo custado 189% do valor estimado, 

representando US$ 59 bilhões em custo adicional, atrasam em até 222% da estimativa original 

além de serem entregues com apenas 61% das características originalmente especificadas. 

4. 16% são entregues no prazo e dentro do orçamento. 

 

Abaixo um gráfico ilustrativo do desempenho dos projetos de TI com o histórico das 

pesquisas entre 1994 a 2009: 
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Figura 1 – Performance Projeto TI – Histórico 

Fonte: Pesquisas Standish Group 

 

Além destes dados estatísticos, talvez o aspecto mais importante da pesquisa tenha sido 

o levantamento dos fatores principais que tornam um projeto crítico, ou seja, aqueles projetos 

que vão além do prazo acordado, custo e que são entregues com a funcionalidade prejudicada. 

De acordo com os entrevistados, as razões principais que levam a problemas de projeto são 

identificadas na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Razões principais problemas nos projetos - Standish Group (2010) 

 

Fatores de Projetos Críticos % de 

Respostas 

1. Falta de Especificação do Usuário 12.8% 

2. Requisitos Incompletos 12.3% 

3. Mudança de Requisitos 11.8% 
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4. Falta de Apoio Executivo 7.5% 

5. Tecnologia Imatura 7.0% 

6. Falta de Recursos 6.4% 

7. Expectativas Irreais 5.9% 

8. Objetivos obscuros 5.3% 

9. Tempo irreal 4.3% 

10. Tecnologia nova 3.7% 

11. Outros 23.0% 

 

 

Parece que a incapacidade para trabalhar mais efetivamente com usuários e entender 

melhor as suas necessidades (requisitos) tem sido a causa principal das falhas de software. 

Esta deficiência, aliada à desordem de muitos ambientes de desenvolvimento, que muitas 

vezes buscam a melhoria da qualidade de seus produtos, mas não investem em processos 

básicos, como por exemplo, a documentação dos seus sistemas é que produz esta situação de 

caos. 

Quando se fala em projetos problemáticos a maioria das pessoas auto avaliam como 

projetos fracassados, mas como gerentes de projetos sabemos que projetos problemáticos não 

são projetos fracassados, pois projetos fracassados são irrecuperáveis, então não temos o que 

fazer, o que aplicar para recuperá-los. 

O contexto de complexidade, incerteza e velocidade que permeia os projetos faz com 

que gerenciar um projeto seja sempre um desafio. Na figura a seguir, observa-se que é natural 

haver algum desvio entre os objetivos traçados originalmente. Entretanto, quando esses 

desvios são maiores que as tolerâncias estabelecidas nos planos, termo de abertura ou 

business case, o projeto passa a ser problemático. 
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Figura 2 – Variância entre objetivos nos projetos 

Fonte: ESI, 2007 

 

Os negócios estão cada vez mais ágeis e precisam de respostas ainda mais velozes, não 

temos mais para onde seguir. Os modelos de qualidade CMMI e SPICE, que apareceram em 

meados desta década pareciam a nossa tábua de salvação. Davam um caminho a seguir, como 

forma de obtermos a tão sonhada melhoria da qualidade. Enfoque no processo e não no 

produto.  

Estes processos nos trouxeram algum benefício, mas não o que esperávamos, porque 

esses modelos nos dizem o que é preciso fazer para termos qualidade no produto 

desenvolvido, mas não nos conta como fazer. Eles não são a solução que vai resolver todos os 

nossos problemas. 

Vargas (2006) apresenta alguns indicadores que tornam possível reconhecer qual o 

nível de problema do projeto. Os fatores estão ilustrados na figura 3 abaixo. 
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Figura 3 - Indicadores de um projeto problemático  

Fonte: VARGAS, 2006 

 

Nenhum desses indicadores trabalha sozinho. O aumento da informalidade nos 

processos, apenas, não indica que o seu projeto já seja problemático, no entanto, se os seus 

recursos forem bem menores que o necessário para a efetivação do processo, aí sim você tem 

um problemão. Se você reconhecer vários desses indicadores no seu projeto, é sinal de que 

terá que tomar decisões importantes em breve. 

Para que possa medir, de maneira mais objetiva, esses indicadores, segue tabela 

construída por Kapud (apud Vargas): 

 

Tabela 2- Indicadores da Variação Sinais Vitais 
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Fonte: Kapud (apud Vargas), 2006. 

Esta forma mede os indicadores considerando a variação entre o momento traçado no 

início do projeto e o momento atual. 

Para exemplificar melhor porque projetos são bem-sucedidos e mal-sucedidos, é 

necessário conhecer que características são inerentes a estes projetos. 

Abaixo são apresentadas as características desses projetos e suas respectivas 

percentagens de resposta: 

- Projetos bem-sucedidos possuem envolvimento com o usuário (15.9%), suporte da gerência 

executiva (13.9%), clareza dos requisitos (13%), planejamento apropriado (9.6%) e 

expectativas realistas (8.2%). 

- Projetos que excedem custo e/ou orçamento possuem falta de entrada de usuário (12.8%), 

incompletude de requisitos e especificações (12.3%), mudança de requisitos e especificações 

(11.8%), perda de suporte da gerência executiva (7.5%) e incompetência na tecnologia (7%). 

- Projetos que chegam a ser cancelados são comprometidos pela incompletude de requisitos e 

especificações (13.1%), perda do envolvimento do usuário (12.4%), perda de recursos 

(10.6%), expectativas surrealistas (9.9%) e perda de suporte da gerência executiva (9.3%). 

Diversos estudos de caso comprovam que quanto mais fatores de sucesso um projeto 

possui maiores são suas chances de serem casos de sucesso. Obviamente este cálculo leva em 
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consideração o grau de criticidade que cada fator possui, sendo assim, o “envolvimento do 

usuário” possui peso maior do que um “time focado”. 

 

3.2 Projetos Problemáticos em TI - Avaliação 

O processo de avaliação e recuperação de projetos problemáticos proposto pela ESI 

(2005, 2007) envolve duas fases, que devem ser planejadas adequadamente.  

O primeiro passo, na fase de avaliação é Definir Charter (Termo de Abertura): 

- Definir objetivos juntamente com o patrocinador e outros stakeholders-chave, se 

houver; 

- Analisar e compreender o histórico do projeto; 

- Mobilizar a equipe de avaliação (assessment3); 

- Definir a abordagem de avaliação. 

Posteriormente, é feita a avaliação da situação atual do projeto, com base no plano de 

assessment e abordagem escolhida, para que seja possível propor um plano de recuperação ou 

então propor o encerramento do projeto, como resumido na figura 4 abaixo: 

 

                                                 
3 Assessment: Em inglês, assessment significa avaliação, mas no ambiente corporativo vem sendo utilizado com 

o conceito de gestão profissional. Assessment é avaliar competências, conhecer com maior eficiência e critério 

as pessoas, buscar autoconhecimento e gestão do conhecimento. Assim, o Assessment é a designação 

contemporânea para a identificação do gerenciamento por intermédio de técnicas e avaliações que conduzem ao 

diagnóstico do potencial das pessoas. 
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Figura 4 – Plano de assessment 

Fonte: ESI, 2005 apud Vargas, 2006 

 

Antes de propor o plano de recuperação, é preciso tomar uma decisão GO-NO GO. 

Será que é interessante recuperar o projeto problemático? Devemos sempre lembrar que não 

se trata de diversão nem de honra. Trata-se de negócios, valor e benefícios. Algumas 

questões: 

• Quão importante é o projeto? 

• Quais são os benefícios prometidos pelo projeto? Quais as chances de entrega desses 

benefícios? 

• É possível prosseguir com pequenas mudanças ou devemos redefinir todos os objetivos 

e planos do projeto? 

• Quais são os impactos do projeto em outras áreas organizacionais ou outros projetos? 

Quais suas interfaces e dependências? 

• Qual é o montante de recursos necessários para recuperar o projeto? O custo-benefício 

da recuperação se justifica? 

• Os stakeholders apoiam a recuperação do projeto? 

• O gerente e a equipe estão motivadas para recuperá-lo? 

• Existe um patrocinador com autoridade e vontade para recuperar o projeto? 
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• O contexto do projeto, condições de negócio e mercado são favoráveis à recuperação? 

• Existe algum obstáculo instransponível para a recuperação? 

Após responder essas e outras perguntas, com base nos resultados do assessment, se a 

decisão for favorável à recuperação do projeto, é preciso planejar sua recuperação. O plano de 

recuperação pode ser desde uma simples redefinição / remodelagem do plano inicial, 

ajustando escopo-tempo-custo, por exemplo, ou pode envolver novos estudos de viabilidade e 

um plano de projeto bastante diferente do original. Na figura 5 abaixo visualizamos um fluxo 

do processo de recuperação do projeto. 

 

Figura 5 – Processo de recuperação  

Fonte: ESI, 2007 

 

Em se tratando de um projeto problemático, sua recuperação merece grande atenção e 

controles. O gerente do projeto e o patrocinador, particularmente, precisam ser proativos na 

solução de problemas e na resolução de conflitos. Estabelecer responsabilidades de maneira 
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clara e objetiva é essencial. Além disso, deve existir um sólido plano de comunicação para 

garantir o apoio dos stakeholders principais à recuperação do projeto. Agilidade nas decisões 

também é um fator preponderante para o sucesso. 

A recuperação de projetos pode ser comparada como um wicked-mess problem4. Isto é, 

trata-se de um problema dinâmico e divergente. Dinâmico porque os fatores comportamentais 

dos stakeholders demandam alto nível de habilidades em relacionamento, facilitação e 

negociação. Divergente porque a complexidade técnica é alta, exigindo grande habilidade em 

pensamento conceitual e sistêmico. 

Neste momento de avaliação e planejamento de possível recuperação é essencial a 

participação dos principais stakeholders. Há um processo de avaliação de projetos baseados 

em entrevistas, análises e consolidações de resultados. Esse processo de avaliação é crucial 

para identificar o tamanho do problema e se é possível recuperar o projeto, porém, existem 

outros tipos de avaliação. 

Nessa hora é importante ser objetivo. Não adianta adiar reuniões por semanas e 

semanas. A demora nessa identificação pode acarretar no fracasso total do projeto. 

4. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA  

O guia PMBOK fornece um vocabulário comum para temas relacionados a projetos e 

ajudou na criação da profissão gerente de projetos. Na área de TI, por exemplo, viabilizou a 

profissão de gerente de projeto e até a posição de CIO (Chief Information Officer), esta última 

em grandes empresas. Atualmente é comum em projetos para o governo, setores de área 

pública, a contratação de serviços de tecnologia da informação cujo gerente de projeto seja 

certificado pelo PMI. 

Infelizmente, mesmo com o avanço na adoção de melhores práticas e da globalização 

de conceitos relacionados a gerenciamento de projetos, ainda existem muitas dificuldades no 

                                                 
4 Wicked-mess: em inglês problema do mau, é um termo usado originalmente em planejamento social 

para descrever um problema que é difícil ou impossível de resolver por causa da incompletos, 

contraditórios, e novas exigências que muitas vezes são difíceis de reconhecer. O termo "Wick" é 

utilizado para designar a resistência a resolução, mais do que o mal. Além disso, por causa das 

complexas interdependências, o esforço para resolver um aspecto de um problema perverso pode 

revelar ou criar outros problemas. 
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uso integral dos conceitos e práticas sugeridas pelo PMBOK, especialmente em países em 

desenvolvimento como o Brasil. 

Métodos ágeis enfatizam comunicações em tempo real, preferencialmente face a face, 

a documentos escritos. A maioria dos componentes de um grupo ágil devem estar agrupados 

em uma sala. Isto inclui todas as pessoas necessárias para terminar o software. No mínimo, 

isto inclui os programadores e seus clientes (clientes são as pessoas que definem o produto, 

eles podem ser os gerentes, analistas de negócio, ou realmente os clientes). Nesta sala devem 

também se encontrar os testadores, projetistas de iteração, redatores técnicos e gerentes. 

Métodos ágeis também enfatizam trabalho no software como uma medida primária de 

progresso. Combinado com a comunicação face-a-face, métodos ágeis produzem pouca 

documentação em relação a outros métodos, sendo este um de seus pontos negativos. 

Nesta proposta iremos descrever sobre as metodologias Project Model Canvas (PMC) 

e SCRUM do gerenciamento ágil de projeto. Nos tempos atuais, estas metodologias estão 

cada vez mais crescendo, principalmente, nas empresas de tecnologia. 

 

4.1 PM Canvas 

 

O Project Model Canvas (PMC) é uma ferramenta que possibilita visualizar as grandes 

demandas de gerenciamento de projetos mais dinamicamente, permitindo envolvimento mais 

eficaz dos stakeholders do projeto. Junto com a ferramenta, o autor professor Finocchio Jr 

(2013) sugere também uma metodologia de uso.  

Esta ferramenta se baseia em uma folha A1 e bloquinhos post-it, propondo um apelo 

visual com base em estudos da neurociência. A proposta é explicitar os modelos mentais dos 

projetos de uma maneira mais rápida. Quando estabelecemos um modelo mental, acreditamos 

que será possível realizá-lo. 

O Canvas, diferentemente de um modelo de plano de projeto, é uma agenda sobre a 

qual os stakeholders irão se debruçar para conceber a lógica do projeto. Nas figuras 06 e 07 

abaixo visualizamos o modelo do projeto Canvas: 
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Figura 06 – Exemplo Projeto Modelo Canvas 

Fonte: site http://blog.mundopm.com.br/2013/06/05/pm-canvas/ 
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Figura 07 – Exemplo Projeto Modelo Canvas 

Fonte: http://pt.slideshare.net/thiagosarraf/modelo-canvas1 

 

O modelo Canvas é composto de 4 etapas: 

1. Conceber: nesta etapa são respondidas 6 perguntas fundamentais: Por que? O que? 

Quem? Como? Quando? Quanto? Disto temos uma sequência com ordem específica. 

2. Integrar: O segundo passo consiste em garantir a consistência entre os blocos e 

estabelecer a integração entre componentes.  

3. Resolver: Verificar os pontos que a montagem do modelo Canvas travou, por causa de 

indefinições, falta de informação ou contradições. 

4. Comunicar/Compartilhar: A última etapa servirá como base para gerar outros 

documentos como apresentações e plano de projeto. 

 

4.1.1 Equipe modelo Canvas  
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Não existem papéis predefinidos para a construção do Projeto Model Canvas. De 

qualquer maneira, configurações mistas entre experientes e novatos são sempre os melhores. 

Uma equipe ideal pode montar o plano: 

- Um gerente de projetos que possui fundamentos de gerenciamento  

- Um especialista da área de negócio 

- Um especialista do escritório de projeto 

 

4.1.2 Perguntas fundamentais 

 

Depois de preencher o modelo Canvas com post-it teremos um modelo mental 

completo e consistente, mas para que tudo isto aconteça existem questões de ordem 

fundamental que precisam ser respondidas primeiro, conforme modelo apresentado na figura 

08 abaixo. 

 



31 

 

 

 

Figura 08 – Perguntas fundamentais modelo Canvas 

Fonte: http://blog.myscrumhalf.com/2013/05/project-model-canvas/ 

 

POR QUE FAZER O PROJETO? 

 

Todo projeto defende uma mudança da situação atual para uma situação futura melhor. 

Transportar a organização de um passado com problemas, para um futuro com benefício e 

geração de valor. 

O objetivo do projeto é o que ele permitirá atingir. É a finalidade de todos os esforços 

e recursos que serão mobilizados. Mesmo pelo formato curto, o objeto deve seguir o formato 

conhecido como SMART. 

OBJETIVO SMART:  
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• Específico: Utilize qualificadores e adjetivos suficientes para elucidar o projeto. 

• Mensurável: Aponte alguns números relativos ao esforço necessário ou aos resultados 

principais 

• Alcançável: Indique que ele pode ser realizado com competências ao alcance da 

organização. 

• Realista: Mostre que haverá tempo e recursos (financeiros ou não) para realizar o 

projeto. 

• Delimitado no tempo: Coloque a data de conclusão do projeto. 

 

O QUE O PROJETO PRODUZ? 

Todo projeto gera um produto – serviço ou resultado – para um cliente ou para si 

próprio. 

Devemos verificar se o produto do projeto está claro e se as necessidades do cliente 

estão traduzidas em requisitos, isto é essencial para garantirmos a qualidade do que o cliente 

vai receber. 

A equipe tem que se concentrar em algo que seja útil e agregue valor ao cliente. O 

processo de delimitação dos requisitos pode ser incrementado à medida que se conheça mais e 

mais o projeto. 

É recomendado que devido à necessidade de aprofundar o detalhamento dos requisitos 

para a execução do projeto, pode ser criada uma entrega especifica para este fim, pode ser 

denominada design ou arquitetura do sistema, por exemplo. 

 

QUEM TRABALHA NO PROJETO? 

Todos que trabalham e produzem coisas para esse projeto fazem parte da equipe do 

projeto. 

Pesquisar o ambiente fora do controle na busca de premissas. Identificar claramente 

quem faz parte da equipe e diferenciar o que é interno ao projeto que deverá ser controlado e 

o que é externo ao projeto que deverá ser monitorado. 
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Identificar aqueles que não trabalham diretamente no projeto, mas são importantes de 

alguma forma para o seu planejamento, são os denominados stakeholders externos. 

É importante mapear os stakeholders, pois seu interesse ou sua resistência podem 

determinar a vida e a morte do projeto. 

Pensar nos membros da equipe considerando seus papéis, mesmo que não tenham 

ainda um nome definido. 

 

COMO VAMOS ENTREGAR O PROJETO? 

As entregas somente podem ser produzidas por membros da equipe. 

Conferir se as restrições limitam o trabalho (entregas) realizado pela equipe. 

Quando pensamos em como realizar o trabalho em um grande projeto, vem na mente 

um número infinito de atividades, e esta lista de atividades é constantemente atualizada. Por 

tanto, a maioria dos gerentes de projeto adotaram a forma de pensar no trabalho em termos de 

entregas. Na prática as equipes não deixam de executar atividades, porém, seu foco muda para 

as entregas sendo produzidas. 

O planejamento do trabalho no projeto é feito em condições de incertezas. Para 

prosseguir com o planejamento e fazer plano de entregas, custos, temos que considerar 

algumas suposições como certas para plano do projeto, que são chamadas de premissas. 

Toda premissa gera um risco, é preciso verificar se os principais riscos associados às 

premissas e as entregas foram relacionados. 

 

QUANDO O PROJETO SERÁ CONCLUÍDO E QUANTO CUSTARÁ? 

No Canvas o tempo e custo são abordados mais simplificadamente, apenas o suficiente 

para que possamos validar e integrar os elementos do plano. Serve como orientação para 

depois serem detalhados em um cronograma. 

A equipe que elabora o Canvas não deve se deter diante do desafio e deve enfrentar 

com coragem e ousadia a tarefa de estipular durações, prazos iniciais e intervalo de valores 

para estimativas de custos do projeto. 
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Na elaboração do cronograma e planilha de custos, temos que fazer previsões de um 

futuro incerto. O grau de incerteza é proporcional ao nível de risco do projeto. São 

considerados riscos do projeto aquelas incertezas que efetivamente importam, que podem 

afetar os objetivos do projeto. 

É muito importante que o gerente de projeto, implanta a gestão de riscos com 

processos comuns para ameaças e oportunidades.  Tempo, custos e riscos estão intimamente 

associados. 

O processo de gerenciamento dos riscos se resume nas seguintes etapas:  

- Identificar os riscos 

- Avaliar os riscos e destacar os mais relevantes; 

- Desenvolver respostas para os riscos mais relevantes; 

- Implantar essas respostas. 

A concepção do Project Model Canvas é ter uma visão lógica do projeto, não seria 

completo se não contemplasse os riscos. Porém, é fato que na elaboração do Canvas, não 

temos todas as informações do projeto. Por isto, o processo de gerenciamento de riscos deve 

continuar sendo executado e revisado de forma contínua e progressiva, após a finalização do 

Canvas e durante todo o projeto. 

Com relação aos custos, a ideia no Canvas é que a equipe pense de maneira integrada 

sobre o orçamento, não sendo ainda necessário firmar um valor exato e definitivo para ele. 

Neste sentido é sugerido que o custo de projeto seja calculado da seguinte forma: 

1) Custo estruturado por entregas; 

2) Custo de cada entrega por ser desmembrado por elementos; 

3) Os riscos precisam ser analisados e, se forem elevados, aumenta-se proporcionalmente 

a reserva de contingência; 

 

4.1.3 Integração 
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A metodologia Project Model Canvas fornece um Protocolo de Integração, um 

conjunto de integrações predeterminadas e que são feitas numa sequência com coerência. 

Abaixo um resumo dos passos do protocolo: 

Passo 1: os pontos mencionados nas justificativas são sanados nos benefícios ou nas entregas?  

Passo 2: o objetivo é suficiente e necessário? 

Passo 3: Todos os requisitos têm o responsável e definem claramente o produto? 

Passo 4: O patrocinador do projeto e o cliente foram identificados? Os responsáveis pelas 

principais entregas estão subordinados ao gerente do projeto? 

Passo 5: As premissas estão bem formuladas? Quem são os stakeholders que liberam recursos 

para o projeto? Eles estão todos identificados? As condições de liberação e alocação dos 

recursos estão documentadas como premissas? 

Passo 6: Tudo o que limita a equipe e seu trabalho está na lista de restrições? Alguma 

restrição não seria um requisito do produto? 

Passo 7: Os riscos cobrem o que já sabemos do projeto e vislumbram ao mesmo tempo, o que 

ainda não sabemos? Para cada premissa existe um risco registrado? 

Passo 8: O cronograma e o orçamento estão de acordo com as entregas?  

 Para elaborarmos um plano de projeto temos que ter em mente que vamos trabalhar 

com informações incompletas. É utopia achar que teremos todas as informações disponíveis 

para planejar um projeto. Denominamos nó o ponto que travamos no desenvolvimento do 

Canvas por falta de definição. 

 Uma vez identificado o nó do Canvas, para desatar o nó, os stakeholders do projeto 

precisam resolver o projeto. 

 É importante resolver o projeto na sequência correta, respeitando a ordem das questões 

fundamentais: 1-POR QUÊ; 2 – O QUE; 3 – QUEM; 4 – COMO; 5 – QUANDO E 

QUANTO. 

 Passos fundamentais para resolver o projeto:  

1. Identificar o nó: descrever qual é o problema que impede a concepção do plano; 

2. Lição de casa: levar problema para organização e dar espaço para propostas; 
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3. Alterar Canvas: com a solução em mão avançar na concepção do plano. 

 

4.1.4 Problemas clássicos nos projetos 

Listamos abaixo os problemas mais clássicos nos projetos e algumas sugestões de lições: 

1 – PROJETO NÃO GERA VALOR 

Projetos que não trazem contribuição significativa, não gera aumento de receitas, não 

acarretam redução de custo significativo, não otimiza o uso de ativos, as melhorias são 

subjetivas e difíceis de serem quantificadas; 

Sugestão de solução: marcar com o patrocinador do projeto e verificar melhor as 

razões de negócio que motivaram a criação do projeto. Mostrar as evidências que a equipe 

encontrou em relação a geração de valor. 

2 – O CLIENTE NÃO SABE O QUE QUER 

O cliente não sabe os requisitos. Soluções propostas: verificar se os stakeholders foram 

engajados. Conversar individualmente com cada um deles. Fazer os stakeholders imaginarem 

uma situação futura e descrever uma pequena história. 

3 – OS RECURSOS NÃO ESTÃO GARANTIDOS/ ALOCADOS PARA O PROJETO 

Sempre que existir alguma entrega a ser feita por recursos não alocados no projeto ou 

sem compromisso de alocação, teremos um problema. Para solucionar este problema o mais 

comum o patrocinador solicitar, enviando um e-mail ou conversando pessoalmente pelo 

responsável pelo recurso, recebendo então a confirmação do acordo. 

4 – O GERENTE DE PROJETO NÃO POSSUI AUTORIZADADE  

Quando ocorre que nem o cliente e nem o patrocinador estão no ciclo de influência do 

gerente de projeto, ou quando as principais entregas listadas no Canvas são executadas por 

pessoas que também não estão na esfera da influência do gerente de projeto, isto indica que 

será difícil a coordenação do trabalho pelo gerente. 

Soluções propostas: O gerente de projeto deve ter todo o apoio do patrocinador do 

projeto que será o responsável por ser o canal de influência do gerente.  
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As reuniões de coordenação, por sua vez, precisam ter sua frequência estipulada, bem 

como o local, a pauta e os participantes com as devidas responsabilidades. 

Sobre o protocolo de comunicação, trata-se de especificar os relatórios a serem 

apresentados, com qual frequência, o que deve ser comunicado para quem. 

 

5 – A EQUIPE NÃO CONSEGUE IDENTIFICAR AS ENTREGAS A SEREM FEITAS 

No caso em que a equipe não tenha experiência em desenvolver um projeto similar, 

não será possível definir as entregas. 

Como soluções propostas: 

- Nomear um responsável técnico  

- Escolher uma metodologia técnica 

- Fazer uma pesquisa na internet para encontrar projetos semelhantes 

- Fazer benchmark com outras organizações que já realizam projetos semelhantes 

 

Ao final de um projeto bem definido no Canvas, teremos em mãos: 

1 - O projeto tem uma causa defendida  

2 - Definida e alinhada as principais características 

3 – Os responsáveis estão definidos 

4 – Stakeholders externos identificados  

5 – Níveis de influência e posicionados definidos 

6 – Fatores do ambiente externo relacionados 

7 – Entregas definidas  

8 – Toda equipe sabe o valor do projeto para a organização 

9 -  O cliente sabe perfeitamente o que quer 

10 – A equipe tem competência para executar as entregas planejadas 

11 – As premissas e restrições foram levantadas 
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12 – O orçamento foi detalhado a partir das entregas a serem feitas 

13 – O cronograma é factível 

 

 

4.2 Scrum 

Muitas empresas de desenvolvimento de software estão tentando se tornar mais ágeis, 

produzindo software de maior qualidade que atendam melhor as necessidades dos usuários, 

com maior rapidez e a um custo menor do que equipes tradicionais. Empresas que realmente 

querem se tornar ágeis buscam métodos como o Scrum. 

O Scrum não é um processo padronizado onde metodicamente você segue uma série de 

etapas sequenciais e que vão garantir que você produza, no prazo e no orçamento, um produto 

de alta qualidade e que atendas e supere as expectativas do cliente. O Scrum é um framework 

para organizar e gerenciar trabalhos complexos, tal como projetos de desenvolvimento de 

software. 

As mudanças exigidas para a obtenção de todas as recompensas que ser ágil pode 

trazer são difíceis de alcançar. Elas demandam não só dos desenvolvedores, mas também do 

resto da empresa. Mudar práticas é uma coisa; mudar o modo de pensar é outra bem diferente. 

As principais razões que fazem a transição: 

- Maior produtividade e menores custos. 

- Maior engajamento e satisfação no trabalho por parte dos funcionários. 

- Time-to-market5   mais rápido. 

- Maior qualidade. 

- Maior satisfação dos stakeholders. 

- O que estamos fazendo não funciona mais. 

 

                                                 
5 Time-to-market: Tempo entre a análise de um produto e sua disponibilização para a venda. 
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O conselho para a transição para o Scrum ou qualquer outro processo de 

desenvolvimento ágil é começar com um projeto-piloto, aprender com ele e então disseminar 

a metodologia ágil em toda a empresa. Na maioria das vezes o primeiro projeto piloto não é 

executado com sucesso, sugere-se que são executados vários pilotos. 

Depois para disseminar o projeto para as outras equipes uma das propostas é utilizar os 

membros do projeto piloto para semear novas equipes e outra proposta é utilizar treinadores 

internos. 

A base fundamental é composta pelas práticas ilustradas na figura 09: 

  

 

Figura 09 – Práticas do Scrum 

Fonte:  http://www.mindmaster.com.br/scrum/ 

 

Os esforços de desenvolvimento utilizando Scrum consiste em uma ou mais equipes Scrum, 

cada uma composta basicamente de três papéis: 

- Product Owner 

- Scrum Master 
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- Time de Desenvolvimento 

 

Descrevemos abaixo cada um destes papeis: 

 

4.2.1 Product Owner  

 

É o ponto central com poderes de liderança sobre o produto. Ele é o único responsável 

por decidir quais recursos e funcionalidades serão construídos e qual a ordem que devem ser 

feitos.  

É responsabilidade dele manter e comunicar a todos os outros participantes uma visão 

clara do que a equipe Scrum está buscando alcançar no projeto. Como tal, ele é responsável 

pelo sucesso global da solução. 

Para garantir que a equipe construa rapidamente o que o Product Owner precisa, ele 

deve colaborar ativamente com o Scrum Master e equipe de desenvolvimento. Também deve 

estar disponível para responder às perguntas tão logo estas são feitas. 

 

4.2.2 Scrum Master 

 

O Scrum Master  é responsável por ajudar a todos os envolvidos a entender e abraçar 

os valores, princípios e práticas do Scrum. Seu papel é agir como um Coach, executando a 

liderança do processo e ajudando a equipe Scrum (e o resto da organização) a desenvolver sua 

própria abordagem do Scrum, que tenha a melhor performance, respeitando as 

particularidades da organização.  

Também podemos dizer que o papel é semelhante a um “personal trainer” que o 

ajudaria a pôr em prática um programa de condicionamento físico e a executar todos os 

exercícios de maneira correta. Um bom treinador o motivará verificando, ao mesmo tempo, se 

você não está trapaceando ao deixar de executar um exercício difícil. A autoridade do 
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treinador, no entanto, é limitada. Ele não pode fazê-lo praticar um exercício que você não 

quer praticar. O treinador apenas o lembrará de seus objetivos e como você decidiu atingi-los. 

O Scrum Master também tem um papel de facilitador.  Ele deve ajudar a equipe a 

resolver problemas e fazer melhorias no uso do Scrum. Ele também é responsável por 

proteger a equipe contra interferências externas e assume um papel de liderança na remoção 

de impedimentos que podem atrapalhar a produtividade. 

Normalmente o ScrumMaster não tem autoridade para exercer o controle sobre a 

equipe, de modo que este papel não é o mesmo que o papel tradicional do Gerente de Projeto 

ou Gerente de Desenvolvimento. O Scrum Master age como um líder, não como um gerente. 

 

4.2.3 Time de Desenvolvimento 

No desenvolvimento tradicional de software são abordados vários tipos de trabalho, 

tais como: arquiteto, programador, testador, administrador de banco de dados, Designer, e 

assim por diante. 

No Scrum é definido o papel do Time de Desenvolvimento, que é simplesmente a 

junção de todas essas pessoas em uma equipe multidisciplinar, e que são responsáveis pela 

concepção, construção e testes do produto. 

A idéia principal é que a equipe de desenvolvimento se auto organiza para determinar 

a melhor maneira de realizar o trabalho para atingir a meta estabelecida pelo Product Owner6. 

Um time de desenvolvimento tem normalmente entre 5 e 9 pessoas; e seus integrantes 

devem ter coletivamente todas as habilidades necessárias para produzir, com qualidade, 

software funcionando. 

É fato que o Scrum pode também ser usado em projetos que exigem equipes muito 

maiores. No entanto, ao invés de ter uma equipe Scrum com, digamos, 30 pessoas, seria 

melhor ter entre 3 ou mais times Scrum, cada um com um time de 9 ou menos pessoas. 

 

4.2.4 Atividades e Artefatos Principais 

                                                 
6 Product Owner em português o dono do produto. 
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Na figura 10 abaixo vemos as interações entre as atividades no processo. 

 

 

Figura 10 – Atividades da metodologia Scrum 

Fonte: http://www.mindmaster.com.br/scrum/ 

 

O Product Owner tem uma visão do que ele quer criar (o grande cubo). Como o cubo 

pode ser grande, por meio de uma atividade chamada Grooming, este cubo é dividido em um 

conjunto de funcionalidades que são compilados em uma única lista priorizada chamado de 

Product Backlog.  

Então é feito a primeira reunião de planejamento de Sprint, para definir o Sprint 

Backlog, que contém todo o trabalho que será executado durante o Sprint. 

O Sprint tem duração média de 2 a 4 semanas e diariamente são feitas reuniões de 

acompanhamento (Daily Scrum) do trabalho. 

 

4.2.5 Product Backlog 

No Scrum, sempre fazemos o trabalho mais importante primeiro. 
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O Product Owner, com ajuda da equipe Scrum e as partes interessadas, é o responsável 

por determinar e gerir a sequência deste trabalho e comunicando-o na forma de uma lista de 

prioridades conhecida como o Product Backlog, ilustrado na figura 11 abaixo. 

   

 

Figura 11 – Product Backlog 

Fonte: http://www.mindmaster.com.br/scrum/ 

 

Em seguida, ele garante que os itens do backlog são colocados na sequência correta 

(usando fatores como valor, custo, conhecimento e risco), de modo que os itens de alto valor, 

aparecerá no topo do backlog do produto e os itens de menor valor aparecer em direção ao 

fundo. 

O Product backlog é um documento que está constantemente evoluindo. Os itens 

podem ser adicionados, excluídos e revisto pelo Product Owner por conta de mudanças nas 

condições de negócios, ou conforme a compreensão da equipe Scrum sobre o produto 

aumenta. 

Em geral a atividade de criar e de refinar os itens do Product backlog, estimando o 

tamanho e esforço de cada item, é chamada de Grooming. 
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4.2.6 Sprints 

No Scrum, o trabalho é realizado em iterações ou ciclos de até um mês de calendário 

chamado de Sprints. O trabalho executado em cada Sprint deve criar algo de valor tangível 

para o cliente ou usuário. Sprints possuem duração fixa para que tenham sempre um início e 

fim data fixa, e, geralmente, todos devem estar com a mesma duração, vide figura 12 abaixo. 

 

 

Figura 12 – Ciclo de Sprint 

Fonte: http://www.mindmaster.com.br/scrum/ 

 

4.2.7 Sprint Planning 

 

O Product backlog pode representar muitas semanas ou até meses de trabalho, o que é 

muito mais do que pode ser concluído em um único e curto Sprint. 

Para determinar quais os subconjuntos de itens do Product backlog mais importantes 

para construir no próximo Sprint, o Product Owner, junto com o time de desenvolvimento e 

Scrum Master, devem realizar o Sprint Planning (planejamento de Sprint). 

Durante o planejamento do Sprint, a equipe de desenvolvimento e o Product Owner 

devem chegar a um acordo sobre qual o objetivo do Sprint.  
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Com este objetivo em mãos, eles determinam quais os itens do backlog devem ser 

priorizados para serem executados neste Sprint. 

A maioria das equipes Scrum que estão realizando Sprints de duas semanas a um mês 

de duração tentam completar o planejamento do Sprint em cerca de 4 a 8 horas. 

Um Sprint de uma semana não deve tomar mais do que 2 horas para planejar. 

 

4.2.8 Daily Scrum 

Todos os dias, idealmente no mesmo horário, os membros da equipe de 

desenvolvimento devem realizar uma reunião com tempo definido, recomendado 15 minutos 

no máximo, denominado Daily Scrum.  

Esta reunião também é muitas vezes chamada de Stand-Up Meeting, por causa de uma 

prática recomendada para que a reunião seja feita em pé (com a intenção de fazer com que a 

reunião seja rápida). 

Uma abordagem comum nesta reunião é o Scrum Master perguntar para cada membro 

da equipe três perguntas: 

Perguntas básicas da Reunião Diária: 

a) O que fiz ontem que ajudou o time a atingir a meta do Sprint? 

b) O que vou fazer hoje para ajudar o time a atingir a meta do Sprint? 

c) Existe algum impedimento que não permita a mim ou ao time atingir a meta do Sprint? 

 

Ao responder a estas questões, todos conseguem visualizar de uma maneira geral como 

está progredindo o trabalho do Sprint em direção à meta. 

 

4.2.9 Definition of Done (Definição de Pronto) 

No Scrum considera-se como resultado do Sprint um produto ou funcionalidade 

concluída. Para saber quando, e como, uma parte do produto ou funcionalidade deve ser 

considerada concluída utiliza-se um documento chamado Definition of Done. 
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Embora, isso varie significativamente de um extremo ao outro para cada time Scrum, 

os integrantes devem ter um entendimento compartilhado do que significa o trabalho estar 

completo, assegurando a transparência. Esta é a “Definição de Pronto” para o time de 

desenvolvimento e é usado para assegurar quando o trabalho está completado no incremento 

do produto. 

 

4.2.10 Sprint Review (Revisão do Sprint) 

No final do Sprint, existem duas atividades adicionais que são fundamentais. Uma 

delas é chamada Sprint Review. 

O objetivo desta atividade é verificar e adaptar o produto que está sendo construído. 

Esta é uma reunião informal, e a apresentação do incremento destina-se a motivar e 

obter comentários e promover a colaboração. 

 

4.2.11 Sprint Retrospective (Retrospectiva do Sprint) 

 

Enquanto o objetivo do Sprint Review é verificar necessidades de adaptações no 

produto, o Sprint Retrospective tem como objetivo verificar necessidades de adaptações no 

processo de trabalho. 

A Retrospectiva do Sprint ocorre depois da Revisão da Sprint e antes da reunião de 

planejamento da próxima Sprint. Esta é uma reunião time-boxed de três horas para uma Sprint 

de um mês. 
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5. CONCLUSÕES 

 Os projetos de desenvolvimento de software apresentam um desafio distinto quando 

comparado à maioria dos outros tipos de projetos existentes. No caso dos projetos de 

engenharia ou manufatura, por exemplo, os requisitos são facilmente identificados e erros 

derivados do mal funcionamento de uma parte do projeto é raro. Esse não é o caso da grande 

maioria dos projetos de software. Na construção civil ou nas indústrias tradicionais, por 

exemplo, não é normal que as especificações e design sejam alteradas nas fases de construção 

ou produção. Quando isso ocorre, os estouros de orçamento são, em geral, monstruosos. A 

incerteza nos requisitos dos projetos de desenvolvimento de software é, portanto, o maior 

motivo de preocupação entre gerentes de projetos. 

Verifica-se a coerência, nas pesquisas, em afirmar que a comunicação é o maior 

problema dos projetos, a maior deficiência dos atuais profissionais e a segunda habilidade 

mais valorizada. Concorda-se com Kerzner quando afirma que “A implementação eficaz da 

gestão de projetos é uma série de bons processos com ênfase nas pessoas e em suas relações 

de trabalho, a saber, comunicação, a cooperação, o trabalho de equipe e a confiança” 

(KERZNER, 2006, p. 133). 

Este trabalho, com um levantamento e com a interligação de diversas informações, 

pretendeu refletir sobre os problemas que persistem nos projetos. Também coloca dúvidas nas 

abordagens atuais de investimentos para sanar as possíveis causas dos problemas. Dessa 

forma, abre espaço para novas pesquisas e casos de estudo que colaborem com as empresas 

no assertivo momento de investimentos, para o real enfrentamento dos problemas nos 

projetos. 

Os resultados aqui apresentados corroboram de forma quantitativa estudos anteriores 

fundamentados basicamente em entrevistas e relatos de profissionais experientes. 

Todo sucesso é baseado em sorte ou falha. Se você começar com sucesso, não 

aprenderá nada além de arrogância. Contudo, se você começar com falha e aprender a avaliar 

isto, você também aprende a prosperar. Falhas geram conhecimento. 

O estudo do Standish Group foi profundo o suficiente para ser capaz de proporcionar 

uma verdadeira solução para as assustadoras taxas de insucesso dos atuais projetos. 



48 

 

Assim como pontes, cada grande falha de software deve ser investigada, estudada, 

relatada e compartilhada.  
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

O desenvolvimento ágil de projetos é defendido por muitos como a melhor prática no 

gerenciamento de projetos, principalmente de TI, por outro lado, o gerenciamento tradicional, 

seguindo a proposta do PMBOK, transmite mais garantias, segurança, principalmente para 

projetos grandes. O autor Fábio Cruz propôs uma nova visão de integração entre o Guia 

PMBOK e o SCRUM, combinando o que há de melhor nas duas metodologias. Esta proposta 

foi o resultado de vivências profissionais e lições aprendidas em projetos reais com a 

aplicação em boas práticas. 

Como é a engrenagem principal e o ponto de partida da união proposta, pressupõe-se 

que o Scrum pode ser aplicado a qualquer projeto que busque um gerenciamento ágil. No 

entanto, partindo também do pressuposto de que o Scrum sozinho não pode resolver todos os 

problemas de todos os projetos, e que muitos projetos não podem ser gerenciados 100% de 

forma ágil do seu início ao fim (como o Scrum propõe), o Guia PMBOK® é sugerido como a 

principal ferramenta de complementação e apoio ao Scrum. 

Com a engrenagem do Scrum rodando e impulsionando o projeto, o gerenciamento 

ágil toma uma nova forma, sem perder a agilidade proposta pelo Scrum, e ganha forças, 

ferramentas e técnicas complementares oferecidas pelo Guia PMBOK® defendendo as 

seguintes regras: 

1. Não burocratizar. 

2. Não documentar excessivamente. 

3. Não realizar processos desnecessários. 

4. Não acrescentar lentidão ao Time Scrum e aos seus trabalhos. 

5. Não deixar o gerente de projetos como único braço gerencial. 

Para que isso seja possível, a proposta não é dar uma receita de bolo para a aplicação 

do Scrum juntamente com todos os 47 processos do Guia PMBOK® que sempre, e em todos 

os projetos, mas sim permitir que as equipes que optem por utilizar esta união consigam 

identificar de forma natural os pontos de ligação entre as duas abordagens de gerenciamento, 

podendo definir os processos que oferecem apoio ao Scrum e em quais momentos dentro do 

ciclo do Scrum estes serão aplicados. 
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 Esta proposta implica em pensar de forma proativa e inteligente do sucesso na área de 

projetos, combinando desenvolvimento ágil com uma gestão de portfólio, e métricas 

importantíssimas com atingimento de metas em gestão de projetos, combinando também com 

metodologias de planejamento como o Project Model Canvas. 

Abaixo na figura 13 uma ilustração do ciclo do Scrum com processos do PMBOK: 

 

 

 

Figura 13 – Ciclo do Scrum com atividades PMBOK 

Fonte: http://www.projectbuilder.com.br/folha-ciclo-vida-do-scrum-pmbok 

 

 A maioria dos clientes aceita bem a implantação de metodologias ágeis, mas não abre 

mão de processos contidos no gerenciamento tradicional, principalmente no que diz respeito a 

formalizações, documentações, que permitem uma visão de gerência sênior, bem como 

garantem os requisitos legais do projeto. Com base nisto, as boas práticas dos modelos 

tradicionais como o Guia PMBOK são necessários. 

 Para o início do projeto desta proposta de junção do SCRUM com o PMBOK 

destacamos as seguintes atividades e quem são os responsáveis: 
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1. Termo de Abertura do Projeto: responsável pela atividade é o Gerente de Projetos 

seguindo a visão do PMBOK 

2. Identificação dos Stakeholders: este é o primeiro momento em que os papéis de 

Gerente de Projeto, seguindo o conceito do PMBOK, e o Product Owner, segundo 

o SCRUM, trabalham juntos em uma mesma atividade. 

3. Plano de Gerenciamento do Projeto: este é um importante documento para 

direcionar todos os trabalhos do gerenciamento do projeto e também para 

formalizar como o projeto será conduzido. Os responsáveis por esta realização são 

o Gerente de Projeto, seguindo o conceito do PMBOK, o Product Owner e o Scrum 

Master, segundo o SCRUM. 

Depois de realizar as atividades acima, o gerente de projetos e a equipe do projeto 

formada pelos papéis do SCRUM podem iniciar a execução do projeto. O Guia PMBOK 

sugere que o projeto seja dividido em fases de acordo com as entregas, podemos considerar 

isto como os Sprints do SCRUM.  

Cada Sprint/Entrega conterá os produtos que serão gerados do backlog, requisitos do 

projeto que terão que serão coletados e analisados para então serão produzidos de acordo com 

as necessidades do cliente.  

Para processo de monitoramento definido pelo PMBOK, as atividades definidas pelo 

SCRUM como Daily Scrum (Reuniões diárias), Sprint Review e Sprint Retrospective, 

atendem as recomendações do processo de monitoramento do PMBOK. 

Para fase de encerramento, além da documentação, arquivamento, o PMBOK sugeri 

registrar as lições apreendidas. Neste mesmo sentido no SCRUM temos isto claramente 

definido na retrospectiva da iteração (Sprint Retrospetive). 
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