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Resumo 

Este trabalho busca conceituar a importância do processo de definição de escopo de projetos, 

bem como separar em categorias, de produto e projeto, como forma a facilitar a organização 

em sua construção. Mostra, através de modelos, sobre a importância dos stakeholders, 

colocando maior foco de sua influência sobre escopos e requisitos em projetos. Uma vez 

categorizados, demonstra estratégias para tratar essas partes interessadas no decorrer do projeto 

para obter seu engajamento. Descreve o processo e passos para produção de mudança, seja em 

processos cotidianos ou como forma de promover o “buy-in” em projetos. Faz o embasamento 

sobre a origem do 5w2h como perguntas circunstanciais e a formas que pode ser utilizado sob 

o aspecto jornalístico e textual. Conceitua os processos de aprender fazendo e cíclico 

construtivista do aprendizado. Demonstra os resultados de uma análise sobre o ambiente de 

uma empresa do ramo editorial e a conclusão sobre a percepção dos usuários quanto a 

dificuldade na criação de escopos em seus projetos. Propõe uma metodologia de criação de 

escopo de produto, baseado em decomposição que usa 5w2h como componente textual. 

Finalmente, faz análise dos projetos gerados durante o tempo de estudo de aplicabilidade do 

método proposto. 

Palavras Chave: escopo, stakeholder, decomposição, 5w2h 

    



 

 

Abstract 

This work searches to conceptualize the importance of scope definition process, as well as split 

them in two different categories, product and project, as a way to make organization easier on 

the scope construction. It is shown, through models, about the stakeholders’ importance, putting 

focus on their influence on project scopes and requisites. Once categorized, strategies to deal 

with stakeholders are shown in order to obtain their engagement on projects. Furthermore, it is 

described the steps on change providing like in all-day processes or as a way to get the 

stakeholders buy-in in projects. It shows the base about the 5w2h origin with their 

circumstantial questions and how it has been utilized for journalistic and textual purposes. It 

also conceptualizes the learn by doing and construtivist cycles processes. It is shown the results 

of an analysis about a publishing company environment and concludes about the users’ 

perception regarding project scope creation difficulties. As a result, it is proposed a product 

scope creation methodology, based on work breakdown and storytelling 5w2h. Finally, an 

analysis is made on the scope project generated during the method applicability studies. 

 

Key Words: scope, stakeholder, decomposição, 5w2h 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Justificativa/Relevância 

Normalmente a maioria das empresas utilizam sistemas de informação como forma 

de aumentar a confiabilidade e agilidade em seus processos. Tarefas corriqueiras como formatar 

relatórios, armazenar dados e documentar controles de processos ganham eficiência e agilidade 

quando gerenciados por sistemas de informação, ao mesmo tempo que se percebe um grande 

descontentamento dos clientes, denominadas áreas de negócio, quanto ao produto entregue se 

comparado com as expectativas dos usuários. O que se verifica é que a forma como os produtos 

e suas expectativas são comunicadas à TI acontecem muitas vezes de forma inadequada. Além 

do tempo, necessário para documentar as solicitações, uma reclamação muito comum dos 

usuários é exatamente não saber como organizar, descrever e transmitir esse conhecimento. 

1.2. Delimitação do Tema 

Um método simplificado ajuda o usuário a descrever o escopo de produtos para 

criação de sistemas de informação? 

1.3. Objetivo Geral 

Propor método simplificado de delimitação escopo de produto em projetos de 

sistemas de informação baseado em 5w2h. 

1.4. Objetivos Específicos 

- Caracterizar escopo em projetos; 

- Demonstrar a influência de stakeholders em projetos; 

- Descrever a importância da gestão de mudança na adoção de novos modelos e 

culturas; 

- Demonstrar a ferramenta 5w2h; 

- Caracterizar a estratégia “dividir para conquistar” na solução de problemas; 

- Descrever metodologia proposta baseado na decomposição de escopo e 5w2h; 

- Demonstrar os resultados em aplicações práticas da metodologia proposta; 
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1.5. Metodologia 

Em uma empresa do ramo editorial com foco em sistemas de ensino, considera-se 

que a performance da TI, na entrega de projetos, aquém da expectativa. Em uma análise mais 

aprofundada sobre o assunto verificou-se que, uma vez definidos, a TI os entrega no prazo 95% 

(noventa e cinco por cento) de seu portfólio. Também, vários projetos em fase de 

desenvolvimento haviam sido paralisados por falta de definição ou ainda por pouco 

engajamento do usuário solicitante no momento do planejamento ou definição do escopo do 

produto do projeto, ou seja, o processo suportado por um sistema de informação. Em uma das 

tentativas de melhorar esta situação, a foi proposto que a área solicitante, a cada projeto, deveria 

desenvolver primeiramente um documento que descrevesse sobre o produto a ser entregue no 

projeto e como um sistema de informação poderia auxiliar neste processo. A estratégia é que, 

apenas projetos que fossem realmente consistentes seguiriam para desenvolvimento. A tática, 

porém, não foi eficiente pois, em um ano, surgiram apenas três projetos neste formato, redigidos 

com auxílio do departamento de informática. Surge então a pergunta inevitável: qual o motivo 

deste comportamento? 

Primeiramente, para determinar a percepção do cliente interno quanto ao problema 

enfrentado, é escolhida uma população cuja amostra seja composta de usuários de sistemas de 

informação que demandaram de projetos nos últimos dois anos. Com a população escolhida, 

deixou-se para livre preenchimento de um questionário (Apêndice A), cujo objetivo seria 

determinar a percepção do usuário acerca do problema. Depois, ao identificar a falta de 

ferramental, recomenda-se o método de escopo baseado na estratégia de estruturação baseado 

em decomposição de escopo e descrição de componentes, usando como guia textual, a 

ferramenta de qualidade 5w2h. Foi criado, então, um software que representa e gera o escopo 

baseado na metodologia proposta. Por fim, são entrevistados os clientes e os analistas de 

sistemas para verificar a validade do método quanto a facilidade, estrutura e qualidade do 

produto gerado. 

Dos vinte e oito entrevistados, foram convidados treze candidatos com 

possibilidade de projetos e realizada uma capacitação, com duração de uma hora e trinta 

minutos, sobre os objetivos da metodologia, práticas iniciais recomendadas, exemplo de 

desenvolvimento de um escopo (Apêndice B) e demonstração de um software construído 

especificamente para este estudo, batizado de WebPM. Dos treze projetos potenciais, apenas 

quatro seguiram o estudo. Para estes, foi feito um acompanhamento e sondagem sobre a 
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necessidade da intervenção nos projetos ou novo realização de novo treinamento. Concluiu-se, 

por fim, a necessidade de reuniões de orientação individual para cada um dos projetos de forma 

a revisar as estruturas de componentes propostas quanto a divisão e organização do escopo. Foi 

realizada uma para cada projeto, de acordo com a sinalização do usuário. Como o software 

estava disponível somente na rede da empresa, se fosse opção dos pontos focais, poderia ser 

utilizada outra ferramenta que não o WebPM, já que o objetivo do estudo é o método e não a 

eficiência do software. 

Após os projetos criados e as dúvidas sanadas, os usuários foram submetidos a 

perguntas sobre sua avalição da forma de trabalho proposta, seus ganhos e a possibilidade de 

melhor estruturação de textos e o software disponibilizado para facilitar seu trabalho. Também, 

para que se verificasse a qualidade da comunicação gerada pelos documentos de escopo do 

produto, três analistas de sistemas fizeram a leitura crítica dos documentos e teceram 

comentários a respeito do seu entendimento do projeto, organização do projeto, visualização do 

processo solicitado e se era possível trabalhar com o escopo fornecido pelos usuários para o 

andamento de um projeto de desenvolvimento de sistemas. 

 

1.6. Forma de desenvolvimento do trabalho 

Este trabalho está organizado primeiramente em uma pesquisa bibliográfica cujo 

objetivo é embasar e pautar as explicações dos comportamentos ocorridos durante a pesquisa 

de campo. Em seguida foi explicado a metodologia proposta em um grupo de pessoas com 

perfis diferentes e projetos de várias naturezas. Após a explicação do método, é descrito como 

foi a experiência de desenvolvimento de escopos de produtos baseado na ferramenta proposta. 

Nesta descrição, para cada projeto é feito um breve explicativo do resultado obtido nos 

questionários aplicados à população estudada referentes a suas percepções quanto ao problema 

de estabelecimento de soluções de sistemas de informação. O objetivo dessa pesquisa seria 

estabelecer relevância ao estudo sob o ponto de vista desses profissionais. Por último são 

descritos os produtos gerados pelas definições dos pontos focais, suas percepções quanto a 

pontos positivos e negativos encontrados em uma nova forma de definir produtos. Nesta mesma 

análise, descreve-se as opiniões técnicas dos analistas de sistemas quanto a efetividade da 

metodologia e se resolveria o problema que motivou o estudo. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Definição de Escopo em Projetos 

A palavra escopo deriva do grego “skopós”, cujo sentido remete a alvo ou objetivo, 

mas também ao limite ou abrangência de algo. Desta forma, ao instituir um projeto como meio 

para estabelecer uma mudança, o primeiro passo é determinar a abrangência e os objetivos dessa 

mudança através do documento de plano de escopo do projeto. O plano de escopo deve 

descrever quais os esforços necessários para o cumprimento de um trabalho. O estabelecimento 

de um alvo claro reduz a incidências de “scope creep” que são desvios dos objetivos do projeto 

(PMI, 2013). Conceitualmente, há duas categorias de escopos: o escopo de produto e escopo de 

projeto. Xavier (2009, p. 41) cita que  

o primeiro está relacionado ao conjunto de características e funções que o produto final deve possuir, 

sendo representado em documentos como: requisitos, especificações, desenhos, etc.; já o segundo 

está relacionado ao trabalho que deve ser realizado para que seja entregue o produto final do projeto 

com as características e funções que foram definidas. 

O produto dessas definições é a consolidação em um plano de escopo. Este, enumera os 

requisitos levantados pelos stakeholders bem como o trabalho a ser desempenhado pela equipe 

de projeto para produzir o resultado ou produto único. A descrição do escopo precisa conter 

uma carga de especificidade em seu textual de forma a não produzir interpretações duvidosas 

ou relegar conclusões ao subentendido. Porém, ainda, este grau de especificidade não é 

suficiente para esclarecer todos os aspectos das entregas e o que envolve tanto no esforço do 

projeto quanto do produto. Estabelece-se, então, a estrutura analítica do projeto (EAP), cuja 

principal função é decompor o escopo de forma hierárquica em entregas menores que sejam 

mais facilmente gerenciáveis (SOTILLE et al, 2010). 

A palavra “comunicação” significa tornar comum, trocar informações, partilhar 

ideias, sentimentos, experiências, crenças e valores por meio de gestos, atos, palavra, figuras, 

imagens, símbolos, etc (CHAVES apud MENDES, 1999). Como é possível observar na figura 

1, o documento de escopo, que engloba os requisitos do projeto, detém todos os componentes 

do sistema chamado de comunicação: um emissor (no caso os demandantes ou clientes do 

projeto); uma mensagem (a já relacionada lista de requisitos); um receptor (no caso especifico 

do escopo a equipe de projeto que se encarrega da realização do projeto). Como processo de 

comunicação, o escopo do produto precisa ser validado com seu emissor para que se tenha a 
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certeza que a mensagem for percebida de forma adequada. Este processo em si deveria, em tese, 

garantir a qualidade da entrega do projeto. Porém, observa-se que, para o engenheiro de 

software, levantar requisitos é uma das mais difíceis tarefas a ser realizadas (PRESSMAN, 

2010). 

 

Christel e Kang (1992, p. 17) colocam os problemas de levantamento de requisitos 

em três categorias: 

a) Problema de escopo: Problemas com os limites do projeto e detalhes que mais atrapalham do 

que ajudam. 

b) Problema de entendimento: Quando os usuários não entendem o que é necessário ou têm pouco 

conhecimento de seu ambiente de TI. Podem não ter o entendimento da abrangência do problema. 

Simplesmente achar que algo é óbvio demais e omite do engenheiro. 

 c) Problema de volatilidade: Os requisitos mudam com o tempo. 

Assim, não há uma forma pronta e a prova de falhas quando se trata de levantar 

requisitos e definir escopos. O que há disponível são técnicas para apurá-los que buscam trazer 

maior confiabilidade ao processo. Observa-se que em quase nenhuma das práticas a parte 

interessada leva algum tipo de conhecimento pronto. Um agente, normalmente o gerente de 

projeto, analista de processos ou de sistemas, é incumbido da responsabilidade pelo 

levantamento e organização destas informações, através de busca em literatura, plano de 

negócios, documentos de fluxos de processos ou outros documentos de requisitos (PMI, 2013). 

Há também uma grande dependência do engajamento das partes interessadas em transmitir 

claramente seu conhecimento relevante, sem que se omita fatos importantes ao projeto. 

Figura 1 - Processo de Comunicação 

Fonte: Gerenciamento de comunicação em projetos (CHAVES, 2010) 
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2.2. A Influência e Engajamento de Stakeholders em Projetos 

Stakeholder ou parte interessada, conforme a tradução para a língua portuguesa, é 

“um indivíduo, grupo ou organização que pode afetar, ser afetada ou se sentir afetada por uma 

decisão atividade ou resultado de um projeto” (PMI, 2013, p.30). Em relação a empresa, 

stakeholders podem ser internos como proprietários, diretores, gerentes e funcionários ou 

externos como clientes, agências e administradoras governamentais, intermediários financeiros, 

sindicatos, fornecedores, ativistas e concorrentes. Cada grupo tem uma forma particular e 

adequada de aproximação e abordagem. O relacionamento adequado de stakeholders pode 

significar a sustentabilidade da organização no longo prazo e uma forma de se obter vantagem 

competitiva. (ROCHA, 2010). 

 

 

 

A figura acima, mostra que, de acordo com a forma stakeholders se classificam em 

quatro grupos: quanto aos seus interesses (mútuo ou conflitante) em relação aos objetivos do 

projeto; quanto ao grau de interdependência ou influência no projeto (baixo ou alto). Embora 

separados pelo grau de poder e ou interdependência sobre o projeto, para os desaceleradores ou 

bloqueadores, afetar significa opor-se ou criar conflito não construtivo quando suas 

expectativas não são atendidas pelos objetivos projeto. No caso de bloqueadores, pode 

Figura 2 - Classificação de Stakeholders 

Fonte: traduzido de Austin, Nolan e O’Donnel. 
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significar inclusive o veto de recursos que sejam fundamentais para o empreendimento, além 

dos conflitos criados pelos desaceleradores. Aliados ou membro da rede, cujos interesses são 

compatíveis aos objetivos do projeto, afetar pode significar proporcionar apoio, definir ou 

ajudar a definir os limites e escopo do projeto (AUSTIN, 2009). Porém, independentemente de 

quais seus tipos, o gerente de projeto precisa de stakeholders envolvidos no projeto para poder 

desenvolvê-lo. 

Ao gerir levando em consideração e incluindo os stakeholders no projeto ou 

negócio, gera-se uma relação de confiança. Esta relação reduz incertezas e riscos, além de poder 

melhorar acordos comerciais. Também dão maiores opções para considerar ao se enfrentar 

dificuldades. Uma organização, por exemplo, que tem grande foco no cliente, estar atento e 

tomar ações para satisfazer as necessidades e interesses deles, diminui bastante o risco de 

insatisfação, processos jurídicos, publicidade negativa sobre sua marca. A lógica é similar para 

outros tipos de stakeholders como funcionários e sindicatos (ROCHA, 2010). 

 

Tabela 1 - Relação do Interesse e Poder de Stakeholders 

IN
TE

R
ES

SE
 D

O
 S

TA
K

EH
O

LD
ER

 

Propriedade Diretores com ações 
Acionistas 
Proprietários 

  

Interesse 

Econômico 

Parceiros 
Credores 
Receita Federal 

Funcionários 
Cliente 
Distribuidores 
Fornecedores 
Credores 

Governos 
estrangeiros 
Comunidades locais. 
Concorrentes 

Interesse 

Social 

Agências 
Reguladoras 

Comunidade 
financeira 

Grupos ativistas 
Governo 
Imprensa 

 Formal Econômico Político 

 PODER DO STAKEHOLDER 

Fonte: Rocha apud Harrison, 2010, p.16. 

 

A tabela acima agrupa, sem rotular, exemplos de stakeholders internos ou externos 

em função dos seus interesses e consequentemente as compensações esperadas da organização 

e também o poder que ele exerce sobre o empreendimento: formal, econômico ou político. No 
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interesse da propriedade refere-se ao valor do empreendimento em si. Logo após vem o 

interesse econômico, que lida com a questão da compensação puramente econômica em forma 

de salários, impostos ou pagamentos por produtos e serviços. No interesse social não há uma 

compensação monetária direta, mas há a busca em fazer com que a organização se comporte de 

maneira responsável. No outro eixo, em relação a influência: o poder formal é exercido através 

de contrato ou outro instrumento legal para intervir na empresa; o poder econômico é obtido 

quando a empresa valoriza algum serviço, produto, capital, matéria prima e mão de obra; já o 

poder político está relacionado a questão da persuasão de legisladores, comunidade ou agências 

reguladoras no tocantes a influência no comportamento da empresa. Tem-se então, por 

exemplo, que agências reguladoras exercem um poder formal e são motivadas pelo interesse 

social. 

O processo de engajamento das partes interessadas pode ser centralizado, ficando a 

cargo de um departamento específico ou descentralizado. Independente da forma que é feito, 

há que se estabelecer claramente quem engajar, sobre o que engajar e como essas partes 

interessadas serão envolvidas no projeto (ROCHA, 2010). 

Normalmente o processo de engajamento começa por quem está mais próximo ao 

empreendimento, como funcionários e fornecedores. Depois parte-se para outros stakeholders 

não tão óbvios. Em alguns casos, as próprias partes interessadas podem identificar outros que 

não apontados inicialmente, mas que podem colaborar com o processo de engajamento. Quando 

a parte interessada a ser engajada for uma empresa, é preciso tomar cuidado com quem deve 

participar do processo. Essa pessoa precisa ter poder de decisão sobre o engajamento ou do 

relacionamento das duas organizações. Todo esse esforço resulta em um mapa de stakeholders 

que participarão da ação de engajamento. Independente da forma que o engajamento de 

stakeholders é feito, é importante que as partes interessadas percebam resultados por conta 

dessa ação para que continuem investindo seu tempo neste relacionamento (ROCHA, 2010). 

Existem várias ferramentas que auxiliam na tarefa do engajamento dos 

stakeholders. Todas se baseiam e dependem da comunicação. Há duas formas de comunicação 

no processo de engajamento: a bidirecional em que empresa e stakeholder tanto transmitem e 

como recepcionam as mensagens ou as de único sentido em que apenas uma das partes transmite 

enquanto a outra apenas acompanha. A comunicação em sentido único, da empresa para o 

stakeholder, pode ser feito através de relatórios, balanços, newsletters, boletins, publicações e 

folhetos. Este tipo de comunicado elimina a barreira física e gera um alcance maior da 
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informação. Já no caso da necessidade de maior interação utiliza-se a comunicação bidirecional 

através de painéis de stakeholders, em que lhes é dada a oportunidade de apresentar opiniões e 

sugestões ou pode-se utilizar grupos focais, que tem o mesmo propósito dos painéis, mas com 

número reduzido de participantes (ROCHA, 2010). Podem ser feitas também entrevistas 

individuais, reuniões, fóruns na internet ou comitês que permitem maior diálogo entre o 

stakeholder e o projeto ou empreendimento. Alerta-se, porém, quanto ao cuidado com a ameaça 

ao domínio do status àqueles não são convidados para as discussões (ROCK, 2008). 

No processo de engajamento podem surgir críticas ao projeto ou empreendimento. 

Neste caso a equipe precisa tomar uma decisão se irá implementar ou não um plano de ação 

para atender a expectativa do stakeholder. Se não estiver no escopo do projeto ou no plano 

estratégico da empresa é preciso deixar bem claro o motivo da não implementação (ROCHA, 

2010). O fato é que se esses grupos são mobilizados e não há qualquer tipo de retorno é bastante 

provável que ele resolverá utilizar seu tempo de outra forma ou em outro projeto. Neste caso, 

tanto o domínio do status como da razoabilidade são ameaçados, já que na visão do stakeholder 

ele apenas doou seu tempo sem qualquer tipo de benefício a seu favor (ROCK, 2008). 

É de se imaginar que o processo de engajamento, além da sensibilização do 

stakeholder, demanda alto grau de negociação. Dificilmente se conseguirá o efetivo 

engajamento se o stakeholder sentir que há disputa de poder e que o gerente do projeto está 

procurando prevalecer sua vontade. A chave nesta negociação é primeiro o foco no problema e 

não em posições sobre quem está com a razão. Esta estratégia permite que o negociador se alie 

a outra parte e juntos sejam duros com o problema e não entre eles. Uma vez que o foco deixa 

de ser o adversário já que o objetivo é não haver adversários. O foco é a solução do problema. 

Assim, ao haver múltiplas escolhas para sua solução a abertura para o debate aumenta a 

confiança entre as partes. Pode ser que haja a necessidade de ceder de alguma das partes, mas 

ao princípio não à posição (FISHER, 2014). 

2.3. Gestão de mudança 

Os gregos definiram como “devir”, a mudança causada pelo conflito de duas forças 

contrárias cujas qualidades que parecem duradouras são resultados da superioridade de uma das 

partes (NIETZCHE, 2011). No mundo corporativo, o mercado normalmente é a força 

dominante e as empresas reagem, como força contrária, através do reposicionamento em seus 

produtos, processos, objetivos ou segmento de atuação. A realidade do cenário colocado ao 
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empresariado é que a velocidade de mudança se acentuou a partir da revolução tecnológica. 

Corporações precisam ter a capacidade de agilmente se adaptar às novas realidades, de forma a 

não sucumbir a dinâmica do mercado que estão inseridas (BELASCO, 1992).  

Uma vez que, sobre o prisma da instituição, empresas são entidades jurídicas 

formadas por pessoas com um objetivo comum (ASQUINI, 1996), é, portanto, necessário o 

engajamento de pessoas quando se trata de assumir qualquer esforço. Neste contexto, há que se 

entender que a mudança no ambiente corporativo é um processo organizado com esforços 

definidos em etapas (KOTTER, 1995). São elas: 

- Criar senso de urgência.  

- Formar uma coalizão forte de liderança.  

- Criar uma visão.  

- Comunicar a visão. 

- Empoderar os outros para agir sobre a visão.  

- Plano para criar vitórias de curto prazo.  

- Consolidar melhorias e produzir mais mudanças.  

- Institucionalizar novas estratégias.  

Antes de mudar, é necessário haver motivação sólida de forma que as partes 

interessadas se sintam compelidas a trilhar esse caminho, normalmente tortuoso. A 

administração estratégica sugere a avaliação do ambiente antes de qualquer esforço de mudança 

em si. Normalmente esta análise resultará em uma matriz SWOT, cujo propósito é verificar 

stregths(forças), weaknesses(fraquezas), opportunities(oportunidades) e threats (ameaças) 

(FERNANDEZ; BERTON, 2005). O objetivo é identificar novas tendências, novos mercados, 

problemas em vendas ou financeiros, enfim, oportunidades de melhoria ou problemas que a 

maioria das pessoas parecem estar ignorando. Então, essas situações são comunicadas de forma 

dramática, ganhando uma conotação de urgência, de forma que um programa de reestruturação 

ganhe a necessária adesão maciça das pessoas para ir adiante (KOTTER, 1995). O senso de 

urgência é, portanto, estabelecido com a identificação de objetivo ou barreira a se transposta e 

sua divulgação às partes interessadas. 

É preciso criar um grupo de pessoas que entenda a urgência a que a empresa está 

submetida e, a partir daí, comecem a instaurar o movimento de mudança. O tamanho do grupo 

ou coalizão irá variar de acordo com tamanho do empreendimento. Muito provavelmente as 

coalizões não se formarão sozinhas, por isso, é necessária liderança para facilitar sua formação 

e organização. As empresas que falham nesta fase provavelmente não dão a devida atenção ao 

motivo da mudança ou ainda minimizam a importância de uma coalizão suficientemente forte 

(KOTTER, 1995). Entretanto, ainda que seja criada um grupo forte, frequentemente as 
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transformações não acontecem, pois, além de não se ver a urgência como motivo suficiente para 

mudança, fica-se preso a realidades passadas (BELASCO, 1992) 

 Ainda que a urgência e a coalizão sejam importantes, sem que se estabeleçam 

objetivos de onde este grupo deve chegar, o tempo certo em que as ações devem ser tomadas e 

o foco do grupo são perdidos. É a visão, de onde se quer chegar, que inspira e mantém o grupo 

concentrado do objetivo a se alcançar. Após a coalizão estar as voltas com a visão, deve ser 

traçada a estratégia que aborda como implementá-la. (KOTTER, 1995). São definidos valores, 

desejos, vontades, sonhos e ambições. Ressalta-se a necessidade de alinhamento com o que a 

empresa define como sua missão, seu motivo de existir (FERNANDEZ; BERTON, 2005). A 

visão precisa ser simples em sua concepção e preciso clareza sobre as diretrizes de conduta dos 

stakeholders, de forma que, os grupos que a implementarão, possam entender como dedicar 

esforços para chegar ao objetivo (BELASCO, 1992). Identifica-se então, após definição do 

plano estratégico, o portfólio de projetos da empresa. São os projetos que se encarregarão de 

tornar o processo de mudança realidade (VALLE, 2010). 

A visão necessita de pessoas que liderem os esforços e projetos para que ela seja 

atingida. Porém, não é apenas na camada estratégica e tática da empresa que ela acontece. Todos 

precisam tomar a visão como objetivo a ser atingido e acreditar nela. Nessa etapa surgem céticos 

que não podem ser ignorados. Primeiramente porque podem mostrar pontos que precisam ser 

avaliados ou ainda porque podem contaminar outros stakeholders sobre sua opinião negativa 

(BELASCO, 1992). A comunicação esporádica entre líder e liderado faz com que o ceticismo 

aumente. É preciso fazer com que se invista tempo das várias camadas hierárquicas da empresa 

na comunicação sobre a visão. Os executivos precisam incorporar este esforço na sua rotina 

diária para discutir com suas equipes como propostas de soluções ajudam ou não na construção 

da visão. É preciso liderar pelo exemplo e divulgar suas próprias ações para trazer maior 

credibilidade e unicidade da organização (KOTTER, 1995). 

Durante o caminho da mudança há impactos e, independente de como se comunique 

sobre a visão, são ações que farão com que esses problemas sejam resolvidos ou contornados. 

Se o bloqueio é uma questão do entendimento do colaborador de boa vontade, sua capacitação 

ou acompanhamento devem resolver a questão. Porém, outros casos podem surgir situações 

com stakeholders mal-intencionados que precisam ser resolvidas de efetivamente para que todo 

o esforço não entre em colapso e acabe por minar a confiança dos outros colaboradores 

(KOTTER, 1995). Também, o líder não deve ficar solitário durante o processo de mudanças. É 



21 

 

preciso empoderar outras pessoas para que auxiliem para resolver os problemas que surgem 

(BELASCO, 1992). 

É muito difícil manter o moral do time alto se a tarefa a ser cumprida é muito grande 

ou está muito longe de acontecer. No processo de mudança, é preciso estipular metas de curto 

prazo para mostrar que se está no plano inicial. Essa ação faz com que o nível de urgência 

continue alto. Deve-se tomar cuidado que essas vitórias não representam que a visão foi 

implementada completamente. Se for comemorado muito cedo, o esforço pode perder força a 

ponto de precisar ser retomado. Uma vez perdido o foco, o empenho para retomá-lo pode ser 

maior que o inicial, já que o ceticismo pode ter sido instaurado. É importante ressaltar que o 

esforço é contínuo e precisa estar entranhado na cultura da empresa de forma que seja “a forma 

de agir” dos que ali estão (KOTTER, 1995).  

Em uma época que computadores eram voltados a engenheiros e aficionados em 

tecnologia, Steve Jobs surgiu com a visão do computador pessoal como um produto de fácil 

uso como um eletrodoméstico. Além da facilidade, a qualidade em todos aspectos era um 

mantra entoado por Jobs. Essa filosofia foi seguida em todos seus produtos: computadores 

pessoais, IPod, IPad, IPhone e a estratégia foi profundamente impregnada na cultura da 

companhia. Evidentemente, como o mercado que o próprio Jobs ajudou a definir amadureceu 

algumas decisões precisaram ser ajustadas, mas sua visão permanece até os dias de hoje na 

forma de ser da Apple (SUROWIECKI, 2011).  

2.4. Perguntas de Circunstância 

Embora implementada como uma ferramenta de qualidade e amplamente difundida, 

as perguntas das circunstâncias remontam o século 2 A.C, com o trabalho de Hermagoras de 

Temnos sobre retórica e adotado como prática e escrituras, pelo imperador romano Cicero um 

século mais tarde (COPELAND, 1991). Em 1902, Joseph Rudyard Kipling inspirou a adoção 

desses pensamentos através de um poema sobre seis homens servientes que lhe ensinaram tudo 

que sabia: O que, porque, quando, como, onde e quem.  

Em jornalismo, com o nome de pirâmide invertida, as perguntas circunstanciais 

vieram para dar estrutura a notícia de forma que ficasse mais objetiva já que na época da 

invenção do telégrafo a comunicação era muito cara e era preciso embutir a maior quantidade 

de informações em uma única sentença (SCANLAN, 2003). As perguntas ou respostas eram 

colocadas na seguinte ordem: 
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(Who) Quem fez isso? 

(What) O que aconteceu? 

(Where) Onde isso aconteceu? 

(When) Quando isso aconteceu? 

(Why) Porque isso aconteceu? 

(How) Como isso aconteceu? 

Como ferramenta gerencial, as perguntas são utilizadas principalmente na formação 

de planos de ação, estabelecimento de procedimentos referentes a indicadores e na definição 

dos processos. As perguntas ganham outra conotação e ordem conforme descreve-se o derivado 

5w2h (MARSHALL et al, 2010): 

(What) O que deve ser feito? 

(Who) Quem deve realizar a ação, procedimento ou geração de indicador 

definido em “What”? 

(When) Quando a ação ou processo deve ser realizado? 

(Where) Onde a ação precisa ser desempenhada? 

(Why) Porque a ação precisa ser desempenhada? Qual seu propósito? Quais 

seus ganhos? 

(How) Como a ação deve ser realizada? Seus procedimentos? 

(How Much) Qual é o custo de realizar esta ação? 

 

2.5. Learn by Doing 

Aprender é o processo de mudança do comportamento, seja pela prática ou 

experiência, de forma a mantê-lo longo período de tempo. O processo de aprendizado se dá 

com a necessidades do indivíduo que, geram desequilíbrios, levando-o a busca de uma resposta, 

uma motivação (LA ROSA, 2003). 

Na corrente do pragmatismo e construtivismo nasce a teoria do aprendizado por 

experiência ou melhor dizendo, o aprendizado pela transformação da experiência. Define-se 

então a experiência em quatro categorias: experiência concreta, conceituação abstrata, 

observação reflexiva e por último a experimentação ativa. A criação de tensão entre esses quatro 

domínios determina o processo de construção de conhecimento pelo aprendizado experimental.  

Três modelos de aprendizado por experiência são descritos: o modelo Lewiniano, 

da pesquisa de ação e treinamento de laboratório; o modelo de Dewey e o modelo Piaget de 

aprendizado e desenvolvimento cognitivo (KOLB, 1984) 
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No modelo de pesquisa de ação e treinamento de laboratório, submete-se o aprendiz 

a uma situação de experiência concreta. Depois são analisados os dados coletados a partir desta 

experiência. Então são feitas conclusões das análises e devolvidas ao ator para que esta escolha 

como modificar seu comportamento baseado no que se presenciou. Lewin conclui que o 

aprendizado é, portanto, um processo de quatro estágios como demonstra a figura 999. Duas 

questões chamam atenção neste processo: primeiro a questão da validação pela experiência de 

conceitos abstratos; o segundo é a utilização de feedbacks para permitir um processo cíclico de 

aprendizados derivados da experiência original (KOLB 1984). 

 

Figura 3 - Modelo de Aprendizado Experimental Lewin 

Fonte: Kolb, 1984 

 

O modelo de Dewey é bastante parecido ao de Lewin, porém Dewey sobressai o 

processo de aprendizado como cíclico ao ressaltar que o processo de aprendizado deve 

englobar: (1) a observação do ambiente; (2) conhecimento de situações passadas similares; (3) 

julgamento que se justapõe o que se observa e o que precisa de aprofundamento conforme 

mostra a figura 99 (KOLB, 1984).  
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Figura 4 - Modelo de Aprendizado de Dewey 

Fonte: Kolb, 1984 

 

Piaget, em seu conceito de aprendizado e desenvolvimento cognitivo, defende que 

ao amadurecer o indivíduo passa de uma visão concreta orientada a fenômenos da infância ao 

uma construcionista abstrata. Este conceito concorda com a visão cíclica de Dewey e Lewin, 

cuja troca de estímulos com o ambiente proporciona a construção e expansão do conhecimento. 

Porém é preciso ter um balanceamento entre a acomodação de conceitos e a assimilação de 

experiências. Se a acomodação de conceito sobrepõe à assimilação de experiências o que se 

tem é um possível distanciamento do conteúdo e a realidade. Porém, se há apenas a assimilação 

de experiências, sem o entendimento dos conceitos, o que se tem é imitação ao invés de 

aprendizado (KOLB, 1984). 

Segundo Kolb (1984), ao se observar os três modelos em conjunto é possível 

observar e concluir importantes conceitos da educação experimental: 

- O aprendizado é melhor concebido em termo de processo e não apenas 

resultados 

- O aprendizado é um processo contínuo baseado na experiência; 

- O processo de aprendizado requer resolução de conflitos entre modos de 

adaptação ao mundo dialeticamente opostos; 

- Aprendizado é um processo holístico de adaptação ao mundo; 

- Aprendizado envolve transações entre o indivíduo e o ambiente; 

- Aprendizado é um processo de criação de conhecimento; 
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3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

3.1. Análise do Ambiente 

Com objetivo de analisar a origem desse problema, foi formulado um questionário 

contendo treze perguntas que buscaram primeiramente debater a origem das dificuldades. 

Também foram consideradas questões quanto ao foco de suas atividades e formações para que 

se relacionasse o perfil profissional às respostas dos clientes. Neste relacionamento, também 

foi levado em consideração a experiência individual na função. O segundo passo foi selecionar 

um grupo de pessoas que normalmente têm tarefas em seu dia-a-dia com necessidade de 

controles automatizados por sistemas de informação. As pessoas também precisariam ter um 

histórico de geração de demandas com certa regularidade para à equipe de TI. Buscou-se perfis 

de formação, camadas hierárquicas e departamentos os mais diversificados possível: 

administração, direito, economia, artes e pedagogia. O intuito foi proporcionar maior amplitude 

de respostas à pesquisa sem perder o denominador comum entre eles, a necessidade que suas 

posições exigiam em manter processos controlados por um sistema informatizado. Com esses 

parâmetros, chegou-se a um total de trinta e oito candidatos, com pelo menos um representante 

de cada departamento de cada departamento, de forma a se obter diversidade de culturas dentro 

da empresa. Para aplicação da pesquisa foi utilizado a ferramenta “Google Docs” por conta de 

sua facilidade de uso, disponibilidade e também por vários componentes do grupo já terem 

experiência prévia com este tipo de ferramenta. Antes de liberada a pesquisa para os usuários 

selecionados, o questionário foi testado com um dos funcionários, que posteriormente também 

o responderia. Neste ponto, validamos o entendimento das perguntas por alguém que não 

tivesse formação técnica em informática. Na aplicação do questionário (Apêndice A), em que 

o usuário o respondeu de forma anônima, foi dado o prazo de duas semanas para a coleta de 

respostas. Posteriormente em planilha, começou-se a combinação de dados e sua comparação 

ao conhecimento empírico da equipe de sistemas e a verificação do cumprimento dos objetivos 

iniciais haviam estabelecidos. 

Do total de colaboradores que receberam a pesquisa, vinte e oito ou 73,7% se 

dispuseram a respondê-la. Destes que responderam 60,7% tem formação em administração ou 

economia, o que se espera que tenham uma percepção mais apurada quanto a processos e 

procedimentos. Tendo em vista que 53,57% tem mais de 5 anos de atividade na empresa todos 
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tem experiência em suas funções, não é de espantar que pelo menos 75% afirmam ter o 

conhecimento necessário para definir projetos em suas áreas. 

Um fato que chama atenção é que mesmo com os números favoráveis quanto a 

formação e experiência, 50% deles declararam ter maior dificuldade na definição de projetos 

como a falta de ferramental de padrões, formatos e jargões técnicos. Nesta análise, a experiência 

na organização parece influenciar pouco nas respostas já que, independentemente do tempo de 

empresa, os números são muito parecidos. Uma curiosidade é que 71% consideram que tem 

alguma facilidade na divisão, organização e entrega do projeto. Uma certa contradição no para 

uma maioria que diz que tem pouca familiaridade com ferramental de padrões. 

Também fica claro que ao solicitar para enumerar problemas no planejamento e 

execução de projetos, as respostas foram as mais diversas. Uma, embora a questão fosse aberta, 

teve um pequeno destaque: o problema de conciliar as atividades de dia-a-dia com os projetos. 

Nenhum dos questionados colocou que o problema da não entrega no momento de definir o 

escopo do projeto, se deve a uma deficiência de TI, fato este que contraria, em tese, a percepção 

anterior. 

3.2. Método proposto na definição de escopos 

O método criado é baseado em três conceitos: aprender fazendo “learn by doing”, 

decomposição de entregas e 5w2h. O aprender fazendo provoca a questão do aprendizado sem 

que se haja um treinamento extenso convencional, já que na amostra estudada não disporia 

disponibilidade de longo tempo para capacitações. Além disso, o estudo deveria instigar, pela 

necessidade de resolver um problema recorrente, exatamente a capacidade de acomodar 

conceitos e explorar novos conhecimentos sobre a tarefa de definir escopos. A decomposição 

tem conceito similar ao da EAP na definição de escopos de projetos, segundo o firmado pelo 

PMBOK, que é transformar a entrega em artefatos melhores que possam tornar o trabalho 

melhor gerenciável. Neste caso, o trabalho da entrega é a descrição do produto que se quer 

obter. O 5w2h vem como apoio para cada um dos nós definidos com suas perguntas de forma 

a guiar o cliente do projeto para uma escrita melhor estruturada de forma a não ignorar fatos 

importantes da solicitação em si. 

A proposta de aprender fazendo é que cada um dos envolvidos no processo traga 

algum tipo de problema que possa ser resolvido por um projeto, independentemente de ser 

necessário o desenvolvimento ou não de um sistema de informação. O principal motivo é fazer 
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com que o usuário se torne produtivo o mais rápido possível. Faz-se necessário o auxílio de um 

facilitador para que, com sua experiência, identifique a naturezas dos projetos e faça 

questionamentos de forma a propor ideias na composição do escopo e futura organização. O 

“dono” do projeto marca encontros de orientação com o facilitador que irão buscar boas práticas 

na solução do problema. 

A decomposição é a divisão de componentes do projeto, signifiquem ele uma 

entrega de projeto ou não. A figura 5 mostra um exemplo hipotético de um controle financeiro 

doméstico. Nela é possível verificar que para se ter um controle financeiro é preciso ter três 

componentes que o compõe: planejamento, realização, agenda. O planejamento é dividido em 

planejamento de receita, de despesa e investimento e assim sucessivamente para cada um dos 

componentes quando se perceber a necessidade. O principal cuidado que se deve ter é para que 

os componentes não se tornem repetitivos. Por exemplo: assumimos que a definição de 

investimentos, item 1.3 da figura 5, seja divido em um fundo de renda fixa DI e um CDB. Um 

fundo de renda fixa tem uma data de aplicação, tem um rendimento, tem um vencimento, tem 

seus impostos e tem taxa de administração, da mesma forma que um CDB. Assim, para que o 

escopo não se torne prolixo, é preferível que se crie um sub-nó único para investimentos, como 

“renda fixa”, por exemplo. Ou ainda, se é o único modelo de investimento possível coloca-se 

suas definições dentro do próprio nó de investimento. Outra prática recomendada foi não manter 

sub-nós isolados. Caso ocorresse, esse sub-nó redundante pode ser absorvido pelo nó pai. Em 

contrapartida a falta de decomposição poderia tornar o descritivo genérico demais. Por 

exemplo: em análise do item 2, “realização”, é necessário perguntar que tipo de realização (fato 

financeiro ocorrido) se pode ter em um sistema de controle cujas peculiaridades complementam 

a definição do elemento pai? No contexto, poderia se pensar na realização da receita, da 

despesa, do investimento. 
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Figura 5 - Demonstrativo de Decomposição de Componentes/Nós 

Fonte: o autor 

 

 

O 5w2h é responsável por proporcionar um guia de caráter textual sobre a definição em cada 

um dos nós criados no sistema. Por exemplo: O que este componente planejamento deve fazer 

(WHAT)? Porque esta componente ou ação é necessário, o que se quer resolver ou qual retorno 

esperado (WHY)? Quem deve desempenhar a ação (pessoas ou grupos) bem como 

responsabilidades (WHO)? Quando a ação deste componente deve ser desempenhada 

(WHEN)? Onde a ação deste componente deve ser desempenhada (WHERE)? Como esta ação 

deste componente deve ser realizada (HOW)? Qual estimativa de custo para realizar esta ação 

(HOW MUCH)? Essas perguntas em ordem dão ao usuário a possibilidade de um conteúdo que 

permita transmitir a ideia de uma forma clara, ainda que se suprima na leitura as perguntas do 

5w2h.  

O que este componente deve fazer (WHAT) 

O planejamento de despesas é o processo de previsão de lançamentos realizado 

mês a mês na planilha de gastos. 

 

Porque esta componente ou ação é necessária, o que se quer resolver ou qual 

retorno esperado (WHY) 

Esse lançamento possibilita, baseado nos saldos de fechamento de mês que se 

preveja o fluxo de caixa, saldos parciais do mês e a sobra ou falta de dinheiro 

no fechamento por mês. 

 

Quem deve desempenhar a ação (pessoas ou grupos) bem como responsabilidades 

(WHO) 

Este processo pode ser realizado tanto por João da Silva quanto por Maria da 

Silva. 
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Quando a ação deste componente deve ser desempenhada (WHEN) 

Normalmente o planejamento deve ser feito de forma anual, mas pode ser revisado 

mensalmente ou quando contrair uma nova dívida. 

 

Onde a ação deste componente deve ser desempenhada (WHERE) 

O lançamento do planejamento utiliza a planilha do mês. 

 

Como esta ação deste componente deve ser realizada (HOW) 

No final do ano, João, juntamente com Maria da Silva devem copiar a planilha 

do ano corrente para o novo ano. Os gastos, ora já realizados, revem ser 

lançados como previstos e, neste momento vai ser colocado a possibilidade de 

um reajuste de acordo com índice mais adequado. Após o lançamento inicial, João 

e Maria farão a revisão mensal ou modificarão os lançamentos quando contraírem 

novas dívidas. 

 

Qual estimativa de custo para realizar esta ação (HOW MUCH) 

Não há custo adicional para realizar este procedimento 

 

O exemplo acima demonstra um descritivo possível para o componente “1.2. 

Planejamento de Despesas”. Nele é possível perceber que há um descritivo com componentes 

situacionais suficientes para ambientar o leitor sem que se entre na especificidade de nenhum 

tipo de tipo de despesas, como por exemplo, “1.2.1. Despesa Doméstica”. Depois caberá ao nó 

“despesa doméstica definir suas especificidades, sem que se redunde com as definições do seu 

nó pai. Ou seja, não há necessidade de especificar que o processo de despesa doméstica é uma 

previsão de gastos, pois seu pai já o disse. Ele precisa explicar a sua própria especificidade. O 

que despesa doméstica difere de vestuário e impostos? 

3.3. Experimentando em um ambiente real 

Uma vez que uma das bases da metodologia é aprender fazendo, é importante que 

fossem selecionados candidatos com pouco ou nenhum treinamento em gerenciamento de 

projetos e com formações acadêmicas diversificadas para que se pudesse testar o nível de 

intuitividade da ferramenta. Assim, foram convidados treze candidatos para que cada um 

propusesse um projeto de sua escolha e fossem analisados pela TI. O objetivo foi avaliar se a 

condição de definições de processos da área de negócio melhorou de qualidade em relação aos 

documentos disponibilizados até aquele momento.  

O próximo passo seria reunir todos os projetos potenciais e demonstrar o 

funcionamento da ferramenta de definição. Muito embora o processo possa ser feito utilizando 

ferramentas como excel e word, foi desenvolvido um software para buscar motivar o usuário 

sobre a possibilidade de melhorar a comunicação com a área de TI e aumentar a probabilidade 

de sucesso em seus projetos. Diferentemente de uma ferramenta word, em que o usuário deveria 

gerar um conteúdo textual que ao mesmo tempo decompusesse o objetivo final do projeto, o 
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WebPM dividiu essa tarefa em duas partes: geração dos nós para em um formulário o usuário 

pudesse definir os componentes textuais dos tópicos. A figura 6 mostra a organização em árvore 

que o software propõe aos projetos. Nele foi possível inserir vários projetos se necessário. 

Dentro de cada projeto há um componente principal, criado automaticamente juntamente à 

criação do projeto. Dentro de cada componente, pode haver um ou mais componentes 

derivados. Cada um desses componentes deve conter uma definição 5w2h, como mostra a 

figura 7. A principal orientação nesta definição seria descrever cada uma das respostas como 

parte de um texto e não da resposta a uma pergunta de forma ao documento gerado 

posteriormente gerasse parágrafos desconexos e inconclusivos. 

 

 
Figura 6 - Tela de Organização de Componentes/Nós 

Fonte: o autor 
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Figura 7 - Definição 5w2h de componentes 

Fonte: o autor 

3.4. Análise dos Escopos Gerados em Campo 

O primeiro projeto buscou recriar os passos da implementação de um indicador de 

eficiência de atendimentos de clientes. Este indicador mede a quantidade de materiais 

reenviados se comparados ao montante enviado no pedido original. Como o sistema da empresa 

só reenvia materiais que estavam no pedido original, é necessário fazer com que o sistema 

entenda a composição de packs de produtos e permita o envio do componente. Naturalmente, 

esse processo deve computar um reenvio parcial do pack. A análise do usuário afirma que o 

método facilitou o entendimento do projeto e a definição de entregas do projeto. Embora a 

ferramenta e o software tenham ajudado, este ponto focal acredita que é necessário certo 

preparo do usuário para utilizá-los, uma vez que eles podem induzir as pessoas a utilizar o 5w2h 

com respostas muito curtas, retirando o caráter textual da ferramenta. Na estratégia do 

desenvolvimento do escopo, foi colocado um pensamento que caracterizou como inverso. 

Partiu-se do objetivo final do projeto e quais os passos tomaria para chegar a este ponto. O 

usuário aconselha que não se perca o foco do projeto a ser descrito para que haja consistências 
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entre a estrutura e os elementos de texto. Em sua opinião o software facilitou a tarefa que ele 

não acredita que teria sido tão fácil sem a ajuda de um sistema que induza e esse método de 

pensar. Quando um analista de sistemas verificou o produto gerado pelo ponto focal, entendeu 

o motivo do desenvolvimento, porém achou alguns pontos um pouco confusos e repetitivos. 

Outro profissional, porém, discorda desta percepção, considerando o documento de fácil 

entendimento. O que ambos convergem é que há informações suficientes no documento para 

iniciar a análise da ferramenta de sistemas em si. 

Em outro projeto tratou-se de um software com disponibilidade web avaliar a 

performance de vendas da equipe de campo versus o investimento empregado para converter a 

venda. Seu objetivo não teria foco na manutenção da carteira, mas a capacidade da força de 

vendas transformar prospecções em clientes e comparar os resultados às metas estabelecidas 

para a equipe. Em relato sobre sua experiência com a metodologia, o ponto focal relata que, em 

sua percepção, por se tratar de um projeto pequeno que não teria muitas interfaces com outros 

departamentos, a informação de quem realizaria a ação ficou redundante e, em alguns casos, 

desnecessária. Por outro lado, foi possível verificar que a estrutura de tópicos foi intuitiva e as 

perguntas de circunstância forçam para que o usuário se mantenha no tema do projeto de forma 

padronizada e organizada. Diferentemente do primeiro projeto, sua estratégia de organização 

focou nas visões das informações que se queria obter com o produto do projeto e não em um 

objetivo único. Quando o analista de sistemas verificou o produto gerado, entendeu o objetivo 

do projeto, mas em sua visão, a organização de ideias e o conteúdo textual ficaram confusos e 

um pouco repetitivo. Um outro profissional entende que o usuário deveria ter decomposto mais 

os tópicos para mostrar as especificidades do processo. Outro complementa que, apesar de o 

documento estar bem estruturado, não é possível a análise de sistemas pois o usuário falhou em 

descrever detalhes da operação suficientes para se determinar estrutura e fluxos de dados para 

determinar os processos do sistema. 

O terceiro projeto trata do processo de aplicação de um sistema de avaliação de 

capacidades e competências de alunos. Neste processo, existe um banco de questões que fica 

disponível no sistema da empresa e de acordo com os parâmetros de competências que se quer 

medir o sistema precisa montar a prova utilizando inteligência artificial. Além da montagem da 

prova, ela precisa ser disponibilizada para os alunos das escolas públicas e particulares, 

configurar as salas de aplicação dos testes, controlar a disponibilidade dos testes na instituição 

e, por último, colhidos os resultados para que se possa analisar as performances gerando 
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relatórios de análise de desempenho. Este usuário, que está acostumado na criação de textos 

entende que embora bem estruturado as questões propostas tornam o texto final, muitas vezes 

cansativo e sem coerência. Para poder manter uma coerência textual ao escopo, sentiu-se a 

necessidade de a cada elemento gerar o documento gerado pelo software. Houve uma quebra 

na linha de raciocínio do usuário, que se obrigou a seguir a linha imposta pelo diagrama de 

componentes, desenvolvido para organização do escopo. Por este mesmo motivo, entende-se 

que em alguns pontos houve dificuldade em determinar se a descrição que se estava fazendo 

foi do projeto como um todo ou de um componente específico. Outra observação colocada é 

que, em sua análise, as perguntas estão em ordem inadequada. Ao submeter para análise de TI, 

o primeiro analista considerou que o texto está consistente e bem escrito muito embora não 

fique claro o que a TI devesse fazer no projeto. Um segundo comenta que, apesar da estrutura 

de tópicos ser coerente, teve a sensação que faltou uma parte da descrição do escopo. O terceiro 

analista complementa com que se a intenção é documentar o processo já existente o documento 

parece atender as expectativas, porém faltam elementos da questão de especificar quais as 

necessidades de TI. 

O último projeto trata da adequação dos processos de vendas, convênio e pós-

vendas, além de controles para o lançamento de uma nova linha de produtos didáticos. Este 

ponto focal, ao contrário dos anteriores, por questão de disponibilidade de horários decidiu 

utilizar o word para montar seu projeto. Em sua avaliação, não relata dificuldades na utilização 

do 5w2h já que tem experiência no uso da ferramenta embora usasse para plano de ações e não 

para criação de textos. Para definir os níveis dos componentes e organizar o escopo buscou 

pensar na necessidade de forma sequencial. Na parte de definição de controles, buscou agrupar 

por afinidades de assunto e colocar a ordem dos tópicos em fluxo. Além disso fazia revisões 

frequentes do documento para se certificar que havia respondido corretamente. Em sua 

percepção a ferramenta se tornou um guia para organização e contextualização do projeto e não 

se sentiu limitada pelo método proposto. Os três analistas envolvidos na avaliação do projeto 

consideraram o escopo bem estruturado, abrangente e bem escrito. Nota-se claramente o esforço 

do usuário em detalhar muito bem cada uma das etapas e processos de controle. 

No geral os analistas de sistemas consideram que o método força o usuário a 

descrever a situação como um todo de forma sequencial e estruturada. Em suas análises, o fato 

do embasamento, problematização e objetivos do projeto estarem descritos de forma clara deve 

reduzir o tempo de análise do desenho do sistema final. 
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4. CONCLUSÕES 

Após este estudo e, principalmente a verificação da adesão das áreas, fica bastante 

claro que não há ferramenta que substitua a atitude. Essa afirmação foi evidenciada na própria 

análise de resultados gerados em que, o usuário que menos usou recurso tecnológico foi quem 

gerou melhor produto. Outrossim, as atitudes negativas ou passivas impedem a continuidade de 

projetos. Acredita-se que apesar de haver um problema e uma proposta de solução, faltou um 

elemento decisivo para adesão mais significativa ao teste da metodologia: estabelecer o senso 

de urgência para perpetuar a mudança (KOTTER, 1995). Ao se tratar de um estudo voluntário, 

mesmo tendo problemas, as pessoas não acreditaram valer o esforço em submeter seus projetos 

a uma nova proposta de metodologia. Ao haver quatro projetos, pode-se levar a crer que houve 

uma eficácia do método em apenas metade dos projetos. Porém, este resultado pode ter sido 

prejudicado com resultado extremo devido à pequena amostra (KAHNEMAN, 2012). 

O método particularmente produziu alguns efeitos positivos: o primeiro é a questão 

da organização; o segundo é a questão do detalhamento mais adequado das informações. 

Avaliando a organização dos escopos gerados tanto em formato de árvore como o textual 

produzido ficou claro que os pontos focais foram obrigados a pensar de forma mais organizada, 

levando em consideração como as partes integram o todo. Da questão do detalhamento, por 

mais que as críticas fossem relevantes e mostraram com honestidade a percepção dos 

participantes, leva-se a crer que normalmente não se tem noção dos textos gerados, como base 

de projetos às áreas de TI sem o uso deste tipo de ferramental: a falta de coerência entre os 

pontos, a falta de informação e organização. Ao utilizar o 5w2h como guia, ainda que em alguns 

momentos redundantes, não se percebeu falta de elementos de descrição. Acredita-se que tanto 

a falta como a redundância de elementos se deram devido a dificuldade de decompor 

adequadamente o escopo. Possivelmente, poderia ter sido dado maior ênfase na capacitação 

desta habilidade. Outro ponto é que os projetos foram curtos. Isso não permitiu que houvesse 

ciclos de aprendizados, acomodação e expansão de conceitos que levariam a uma construção 

do conhecimento. 

Criar um método é, possivelmente uma tarefa mais simples que torná-la uma 

realidade a um grupo de pessoas. É necessário, junto com a solução, a liderança para que seja 

adotada. É bastante claro que para se tornar efetivo, além de haver uma forma que de fato facilita 

o trabalho de definir escopos, ele precisa se tornar parte da cultura da empresa. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

5.1 Impacto da Redução de Tempo em Projetos de Sistemas 

Em teoria, o método, que reduz o tempo investido para se definir requisitos e 

necessidades de sistema. Sugere-se que se faça um estudo real mensurando esse ganho de tempo 

e, por consequência, redução no custo do projeto. 

5.2 Ampliação da Análise 

Como ao final do processo, quatro produtos tiveram escopos definidos e isso pode 

ter levado o estudo a conclusões extremas pela coincidência da população estudada, sugere-se 

verificar essa condição em uma população maior para que haja uma conclusão mais efetiva da 

eficácia do método de descrição de escopos. 
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7. APÊNDICES 

APENDICE A 

1. Qual sua formação? 

2. Descreva aqui cursos técnicos, superiores e pós-graduações de forma breve 

3. Qual sua área de atuação na Empresa 

4. Descreva aqui seu cargo e responsabilidades de forma sucinta. Exemplo: sou coordenador 

de TI. Sou responsável por soluções de sistemas da Empresa XYZ. 

5. A quanto tempo você exerce sua atividade atual na empresa? 

0 a 2 anos 

3 a 5 anos 

5 a 10 anos 

10 a 15 anos 

Acima 15 anos 

6. Como você classificaria o seu conhecimento em levantamento de requisitos de escopo de 

sistemas de informação? 

Muito baixo 

Baixo 

Médio 

Alto 

Proficiente 

7. Na sua opinião qual o grau de importância do levantamento de requisitos para o time de 

desenvolvimento de sistemas? 

Muito baixo 

Baixo 

Médio 

Alto 

Muito Alto 

8. Justifique a resposta anterior 

 

9. No momento de definição o projeto você tem uma noção clara dos objetivos do projeto e o 

que deve ser feito para atingi-los? 

Nunca 

Quase nunca 

Algumas vezes 

Normalmente 

Sempre 

10. Que tipo de dificuldade você encontra no momento de definir os requisitos e objetivos do 

projeto 

Falta de conhecimento do assunto 

Falta de conhecimento do contexto inserido 

Não conheço formatos, padrões e jargões técnicos necessários para definí-los. 

Falta de habilidade para concatenar ideias e colocá-las em formato texto? 

Outro 
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11. Com qual facilidade você divide e organiza o projeto em entregas que considera mais 

factíveis? 

Muita dificuldade 

Baixa dificuldade 

Indiferente 

Alguma Facilidade 

Muita Facilidade 

12. Aponte principais dificuldades 

 

13. Você normalmente organiza os objetivos de forma que a comunicação com as partes 

interessadas seja eficiente? 

Nunca 

Quase nunca 

Ocasionalmente 

Geralmente 

Sempre 

14. Qual o método de organização de objetivos 
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Apêndice B 

ESCOPO DO PROJETO 
Autor: Alexander Cordeiro Data Emissão: 14/1/2016 

CONTROLE DOMÉSTICO FINANCEIRO 

 

DEFINIÇÃO DO PROJETO 
Este projeto busca desenvolver um controle por excel utilizando técnicas de 

lançamentos financeiros para controle de saldo em conta corrente atuais e 

futuros, análise de cenário futuro e impactos na conta de controle, agenda 

de pagamentos, controle de gastos por cartão de crédito e finalmente análise 

de gastos por natureza de despesas através de uma tabela dinâmica. 

Seu principal objetivo é buscar dar maior visibilidade quanto ao emprego do 

destino de recursos obtidos pela família em forma de salário mensal. 

Estão envolvidos neste processo José da Silva, responsável pelo lançamento e 

Maria da Silva responsável por acompanhamento de contas a pagar. 

Os lançamentos devem ser diários e acompanhamentos, análises e correções 

devem ser feitos semanalmente. 

Tanto a análise quanto os lançamentos podem ser feitas de forma remota ou no 

computador da própria residência. 

Diariamente, João da Silva deve entrar no site do banco e carregar seu extrato 

semanal. Após dados em mãos ele deve lançar os dados na planilha chamada 

lanceaqui.xls e atualizar as tabelas dinâmica de resumo de gastos por natureza 

de despesa. No final da semana, Maria da Silva deve fazer uma análise de 

previsto realizado em relação as contas planejadas do mês bem como estimar 

quais a conta com maior consumo de recursos financeiros para perceber se há 

algo que possa ser feito para otimizar os valores empregados 

Não existe estimativa de custos para o projeto. 

 

1. PLANEJAMENTO DE CONTAS 
O planejamento de contas é o processo de previsão de lançamentos realizado 

mes a mes na planilha de gastos. 

Esse lançamento possibilita, baseado nos saldos de fechamento de mês que se 

preveja o fluxo de caixa, saldos parciais do mês e a sobra ou falta de 

dinheiro no fechamento por mês. 

Este processo pode ser realizado tanto por João da Silva quanto por Maria da 

Silva. 

Normalmente o planejamento deve ser feito de forma anual, mas pode ser 

revisado mensalmente ou quando contrair uma nova dívida. 

O lançamento do planejamento utiliza a planilha do mês. 

No final do ano, João, juntamente com Maria da Silva devem copiar a planilha 

do ano corrente para o novo ano. Os gastos, ora já realizados, revem ser 

lançados como previstos e, neste momento vai ser colocado a possibilidade de 

um reajuste de acordo com índice mais adequado. Após o lançamento inicial, 

João e Maria farão a revisão mensal ou modificarão os lançamentos quando 

contraírem novas dívidas. 

Não há custo adicional para realizar este procedimento. 

 

1.1. DEFINIÇÃO DE CONTAS DESPESA 
A definição de contas de despesa é o processo que João e Maria classificam 

despesas de acordo com a natureza que querem controlar em seu fluxo de caixa 

doméstico. 
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Ele permite, além classificar, dar subsídio para comparar os valores de 

previsto x realizado. 

A incumbência de cadastrar, ou definir as contas é conjunta de João e Maria. 

Ela deve ser feita antes do início da operação, mas pode ser revisada quando 

eles sintam a necessidade de reorganizar suas contas ou caso surjam contas 

de nova natureza para seu controle. 

As contas devem estar separadas em uma planilha para consulta posterior 

João e Maria, de posse de seu extrato de bancos, cartões e outros, dos últimos 

6 meses, devem classificar as contas de acordo com sua natureza e de forma 

que fique confortável seu controle posterior. 

 

2. LANÇAMENTO DE DESPESAS 
O lançamento de despesas é o processo que são lançadas as movimentações 

realizadas no mês com base em registros fornecidos pelo banco, cartões de 

crédito ou outras entidades financeiras que possa influenciar no controle de 

despesas domésticas 

O processo de lançamento de despesas permite primeiramente controlar os saldos 

atuais das contas. Além disso, neste momento é possível comparar no contexto 

de saldos de conta corrente, qual a previsão de saldo adicionando o realizado 

lançado e as previsões que ainda estão para acontecer. Estes lançamentos 

permitem também a comparação de saldos previstos versus o planejamento de 

despesas. 

O processo de lançamento é feito por João da Silva. 

Preferencialmente, os lançamentos devem ocorrer diariamente, mas este período 

pode ser adaptado de acordo com a sazonalidade das despesas. 

Os lançamentos de realização devem estar junto com a planilha de planejamento. 

João deve baixar o arquivo do banco, cartões de crédito e outras entidades 

que movimentem saldo na conta que é controlada pela planilha. Depois, todos 

os movimentos devem ser lançados em suas respectivas datas e com identificação 

de despesas na planilha com status de realizado. Após o lançamento do 

realizado, João deve baixar o saldo previsto para esta despesa. 

Não existe previsão de gastos adicionais para esta ação. 

 


