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Resumo 

Muitos aplicativos para celular têm falhado em atingir os objetivos esperados por seus 

idealizadores, não satisfazendo os clientes finais, atingindo baixo volume de downloads e 

consequentemente obtendo menor retorno financeiro.  Este trabalho de pesquisa tem como 

objetivo propor uma metodologia ágil de gerenciamento de projetos, para o desenvolvimento 

de aplicativos mobile.  Onde o foco é aumentar as chances de sucesso, visando maior 

qualidade, entrega de valor aos stakeholders, atendimentos aos custos e prazos.  Desta forma 

aumentando a competividade da empresa num ambiente de constantes mudanças e incertezas. 

Para isso foi elaborado um composto de metodologias ágeis e tradicionais de gerenciamento 

de projetos numa abordagem prática.  As empresas que melhor podem se beneficiar dessas 

técnicas são startups, empresas onde o ambiente de incerteza é grande, sem um modelo 

negócio bem definido, os recursos são escassos e as mudanças são constantes.  E também, 

empresas consolidadas que procuram inovar com projetos internos no formato de startups.  

 Palavras Chave: metodologia, ágil, gerenciamento, inovação. 

    



 

 

Abstract 

Many mobile applications fail to achieve the objectives expected by its creators, by not 

satisfying customers, reaching low volume of downloads and therefore less return of 

investment.  This research proposes an agile methodology for project management for the 

development of mobile applications.  The focus is to increase the chances of success, increase 

the quality, deliver value to stakeholders, compliance with deadlines and the costs.  Thus 

increases the competitiveness of companies with continuous changes and an uncertain 

environment.  For these scenarios, this research proposes a set of agile and traditional 

methodologies of project management on a practical approach.  Startups are companies with a 

large uncertain environment, without a well defined business model, which resources are 

scarce and changes are constant that can best benefit from these techniques, and consolidated 

companies that seeks for innovation with internal projects under startup format as well. 

 Key Words: methodology, agile, management, innovation. 
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1. INTRODUÇÃO 

É possível aumentar as chances de sucesso de aplicativos mobile inovadores, 

entregando um produto competitivo no mercado, útil para o cliente final, com maior 

qualidade, atendimento aos prazos e custos através de uma metodologia de planejamento e 

execução ágeis de projeto? 

O objetivo geral desse trabalho é propor uma metodologia composta de boas práticas 

de gerenciamento de projetos com metodologias ágeis, para o desenvolvimento de aplicativos 

mobile. Sendo os objetivos específicos: Identificar e analisar o que pode ser aplicado do 

gerenciamento tradicional de projetos, em conjunto com as metodologias ágeis de 

gerenciamento dos mesmos, para minimizar os riscos e as incertezas relacionadas aos 

aplicativos para celular. 

No desenvolvimento para resolver essa questão é proposta uma abordagem prática de 

gerenciamento ágil de projetos, na construção de aplicativos mobile, com foco em aumentar 

as chances de sucesso desse tipo de empreendimento, visando maior qualidade, entrega de 

valor aos stakeholders e atendimentos aos prazos.  Trazendo ainda maior competividade para 

as empresas, num ambiente de constantes mudanças e incertezas. 

A metodologia de pesquisa utilizada é a qualitativa aplicada, com estudo de caso e 

pesquisa bibliográfica.  É conceituado o problema, depois é discorrido sobre como criar um 

negócio sustentável.  Em seguida é apresentado a metodologia do Project Model Canvas, as 

principais metodologias ágeis utilizadas no mercado atualmente.  Esses conceitos são 

apresentados na sequência que serão incorporados para formar a metodologia proposta.  Já no 

desenvolvimento é proposto o modelo de como os conhecimentos do ágil, do 

desenvolvimento de clientes e do gerenciamento tradicional de projetos podem ser 

combinados para o desenvolvimento e gerenciamento de um aplicativo mobile, conforme a 

realidade da empresa.  Finalmente é apresentado um estudo de caso, onde grande parte dessa 

abordagem foi aplicada no desenvolvimento de um aplicativo mobile real.  As dificuldades 

encontradas na implementação e os ganhos obtidos. 
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2. O PROBLEMA 

Na categoria de projetos inovadores se encaixam diversos tipos de projetos, como por 

exemplo, novas fontes de energia, cura para doenças, robótica, carros autômatos e também 

grande parte dos aplicativos para celular.  No mundo dos aplicativos para celular, muitos 

deles tem falhado em atingir os objetivos esperados por seus idealizadores, ficando com no 

máximo 1000 downloads dentro de um ano.  Para verificar esses dados não é preciso muito 

esforço, basta realizar algumas pesquisas na Google Play ou na Apple Store, em qualquer 

categoria de aplicativos para se obter os números.  São exceções à regra os aplicativos que 

realmente fazem sucesso e tem bom retorno financeiro.   

Entre as dificuldades enfrentadas pelos projetos inovadores, podemos citar a 

inexistência de parâmetros comparativos.  Não se sabe ainda como o problema será 

solucionado, consequentemente a equipe de projeto terá pouca experiência nesse tipo de 

empreendimento, mudanças e correções na estratégia não serão apenas comuns, mas 

totalmente necessárias ao longo do projeto.  A definição dos recursos e atividades necessárias 

também não são claras, pois a solução proposta de início que parecia ser simples, com o 

tempo se apresenta muito mais complexa do que o previsto elevando os níveis de risco.  A 

ideia central do negócio não é validada junto ao cliente alvo, para identificar se atende as 

necessidades ou problemas a resolver, entregando muitas vezes funcionalidades que não 

agregam valor ao cliente, sendo pouco usadas.  Nesse meio tecnológico também ocorrem 

mudanças constantes, que podem invalidar o planejamento inicial, quando o planejamento não 

é ajustado constantemente em repostas as mudanças que surgem.  Tudo isso pode gerar um 

aplicativo que não satisfaz os clientes finais, atingindo baixo volume de downloads e 

consequentemente retorno financeiro insatisfatório. 
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3. CRIANDO UM NEGÓCIO SUSTENTAVEL 

Antes de tudo o propósito de uma startup é encontrar um modelo de negócio 

sustentável, que funcione hoje e que também possa funcionar no futuro.  Um plano muito bem 

elaborado e executado não vai ajudar em nada se o modelo de negócio não é sustentável. 

Empreender é resolver um problema e não há necessidade de se desenvolver um negócio ou 

produto se ele inexiste. 

“A maioria dos produtos não fracassa por causa da execução 

insatisfatória, mas sim porque a empresa está desenvolvendo algo que 

ninguém quer”. (RIES, 2011, contracapa) 

Expandindo a ideia do Lean e integrando também com os conhecimentos de design 

thinking e desenvolvimento de clientes (customer development), RIES (2011) propôs uma 

nova abordagem para criar a inovação contínua, onde são aplicados os pensamentos do Lean 

ao processo de inovação.  Ele nomeou essa metodologia de Startup Enxuta (Lean Startup). 

No seu livro A Statup Enxuta através de exemplos de empreendimentos digitais 

próprios e de terceiros, ele explora a problemática de que a maior parte das coisas que são 

feitas em aplicações, conduzidas da maneira tradicional, são um desperdício, pois são gastos 

horas e mais horas de design, implementação, correção de bugs, de funcionalidades que 

sequer são usadas pelos clientes e ainda quando usadas não produzem resultados concretos. 

Exemplo: não aumentam o número de downloads, não refletem em mais tempo de uso da 

aplicação e consequentemente tem baixo retorno financeiro. 

A metodologia se propõe a otimizar o processo de desenvolvimento, para se concentrar 

nas ações certas que trazem resultados.  Construir um negócio como se fosse um ciclo 

continuo de melhorias, composto pelos passos construir, medir e aprender.  Construir uma 

ideia, característica, serviço ou funcionalidade, medir como os clientes reagem a isso, e então, 

aprender se é o caso de desistir ou perseverar a ideia.  Procurando acelerar esse processo de 

feedback o máximo possível, alimentando rapidamente o processo com dados quantitativos e 

qualitativos, que são informações valiosas dos clientes para correção de rumo do projeto 

através de uma aprendizagem continua, chamada de aprendizagem validada ou aprendizagem 

que ocorre através de uma estratégia cientifica.  Diferente do planejamento estratégico 

tradicional ou pesquisa de mercado, essa metodologia está enraizada no feedback do que 

funciona hoje, em vez de ser uma antecipação do que talvez funcione no futuro. (RIES, 2011) 
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O processo de aprendizagem validada funciona da seguinte maneira, se tem uma ideia 

onde por traz existe a visão, que nada mais é que um conjunto de hipóteses de como algo irá 

trazer benefícios para as pessoas, gerar retorno financeiro, melhorar o mundo, etc.  A partir 

disso é preciso identificar quais são os principais riscos envolvidos na implementação dessa 

ideia, no caso de negócios digitais, o principal risco é ninguém querer comprar o produto pela 

internet (hipótese de valor) e se o produto não vai apelar apenas para um pequeno número de 

consumidores (hipótese de crescimento), então é preciso validar exatamente essas hipóteses 

primeiramente no caso de aplicativos mobile.  

As hipóteses não são validadas através de pesquisas de mercado ou questionários, pois 

o negócio sendo inovador, as pessoas ainda não conhecem o que o produto faz, logo elas não 

têm todas as condições para dar respostas assertivas ainda.   

Para realizar as validações é necessário testa-las na prática, ir à rua, conversar com as 

pessoas que podem vir a ser consumidores reais, entender o que as elas precisam e propor 

soluções para os seus problemas.  A melhor maneira de testar aceitação de um produto é 

oferecê-lo as pessoas e observar como elas reagem.  Para isso é preciso produzir uma versão 

simplificada do produto, conhecido como mínimo produto viável (MVP), ele deve conter o 

mínimo necessário para dar ao consumidor uma experiência realista de como o produto irá 

funcionar, dessa forma testando o nível de interesse das pessoas por esse produto/serviço e se 

o interesse tem o potencial de gerar um negócio sustentável.  

Exemplo de MVP de um negócio digital, pode ser uma página na internet, onde é 

descrito sobre as características do novo produto ou serviço.  Essa página geralmente possui 

um formulário para se entrar com e-mail para contato e um botão ou link com a descrição 

“comprar”, mas que não irá finalizar a venda, pois o produto ainda não existe.  Ao clicar será 

exibido uma explicação de que o produto estará disponível em breve, é armazenado o e-mail e 

demais dados do cliente, para num momento posterior interagir com esse cliente descobrindo 

mais sobre ele.  Esse teste é conhecido como “teste de fumaça”, assim é possível validar o 

volume de tráfego de pessoas pelo site, o real interesse desse público por esse produto ou 

serviço e se o produto tem o potencial para se tornar “viral”, um usuário irá chamar outros e 

assim por diante. (RIES, 2011) 
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Essa abordagem se encaixa perfeitamente aos projetos de aplicativos mobile, pois 

como já foi comentado, são projetos inovadores inseridos em ambientes de grande incerteza, 

onde será necessário testar e validar várias ideias da forma mais rápida possível, antes de 

conseguir consolidar o negócio.  A otimização desse processo (construir, medir e aprender) se 

torna vital para qualquer empreendimento dessa natureza, pois economizará recursos de 

tempo e dinheiro. 
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4. PROJECT MODEL CANVAS (PMC) 

O PMC servirá para realizar o planejamento do projeto de forma simples, visual e 

continuada.  FINOCCHIO (2013) propôs uma metodologia mais simplificada de planejar um 

projeto, que se adapta melhor à realidade das empresas e a maneira com a mente das pessoas 

funciona, pois é baseada em estudos de neurociência, inspirada no Business Model 

Generation que gera um modelo de negócio numa folha de papel.  Um dos princípios da 

neurociência aplicados é a simplificação, pois ninguém consegue ter na cabeça um projeto 

inteiro, apenas modelos do projeto, devido ao córtex pré-frontal não carregar muitas 

informações ao mesmo tempo.  

Um modelo mental do projeto é formado por conceitos – como recursos, stakeholders, 

entregas, riscos – e pelas relações entre esses conceitos, desse pensamento entra o segundo 

princípio da neurociência que foi usado, agrupar as coisas de acordo com o seu 

relacionamento.  Outro fator importante é que o plano não será entregue somente depois de 

pronto para o cliente, a equipe de projeto vai estar elaborando o planejamento junto com o 

cliente, facilitando dessa forma que o cliente compre melhor as ideias. (FINOCCHIO, 2013) 

O Project Model Canvas, procura responder às questões do 5W1H (What, Where, 

When, Why, Who, How), ele representa apenas o essencial, podendo ser usado como 

documento único e consistente do planejamento do projeto ou também como um plano 

preliminar que servirá de base para a confecção de um plano de projeto formal.  Pessoas com 

habilidades diferentes irão criar em conjunto o plano de projeto num quadro branco, pode ser 

numa folha no formato A1 que é dividida em 13 blocos, representando os principais conceitos 

de um projeto: Justificativas, Objetivo Smart, Benefícios, Produto, Requisitos, StakeHolders 

externos e Fatores externos, Equipe, Premissas, Grupos de Entregas, Restrições, Riscos, Linha 

do Tempo e Custos.  O quadro é preenchido em etapas utilizando post-its, através de um 

método colaborativo, no qual todos os stakeholders do projeto devem participam com pró-

atividade, deixando de lado a burocracia e toda a documentação pesada desnecessária.   

A divisão fica estruturada conforme a figura abaixo: 
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Figura 1 – PMCanvas. Fonte: http://www.conectt.com.br/business-model-canvas-para-

alinhar-a-ti-ao-negocio/ (06/2016). 

É importante deixar claro que o canvas não é um fluxograma do projeto e sim um 

modelo onde o importante são as relações entre os conceitos.  

A primeira fase da metodologia é a concepção do plano, onde o passo número um é 

informar as justificativas, que falam de coisas ruins, coisas do passado, coisas que se quer 

resolver ou melhorar com o projeto.  Exemplo de justificativa do case SaveSIM: mudar o 

número de telefone acarreta dificuldades na divulgação do novo número para os amigos, os 

números de telefone dos contatos do celular não estão sempre atualizados.  

O segundo passo é definir o objetivo S.M.A.R.T.  Especifico, mensurável, alcançável, 

realista e delimitado ao tempo, de preferência em uma frase que caiba num post it grande. 

Exemplo: desenvolver um aplicativo capaz de atender a demanda de mercado para a 

atualização e manutenção automática de contatos, que levará em torno de 9 meses de duração 

a partir da data de início.  

 

http://www.conectt.com.br/business-model-canvas-para-alinhar-a-ti-ao-negocio/
http://www.conectt.com.br/business-model-canvas-para-alinhar-a-ti-ao-negocio/
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O objetivo S.M.A.R.T é a ponte que leva ao futuro onde se terá os benefícios, geração 

de valor, aumento de receita, diminuição de custos.  Logo o próximo passo é descrever os 

benefícios do projeto.  Exemplo de benefícios para o cliente final: todos os contatos do celular 

salvos e atualizados na "nuvem", atualização do número dos contatos, quando houver uma 

mudança de número.  Benefícios para a empresa que executará o projeto: geração de maior 

receita com a venda do aplicativo e maior visibilidade para a empresa.  De forma resumida 

esses 3 primeiros passos formam o tradicional termo de abertura do projeto.  

Todo projeto gera um produto, no caso exemplificado um aplicativo e todo produto 

tem características segundo a visão do cliente, essas características são os chamados requisitos 

que estão diretamente ligados ao produto, no caso do aplicativo SaveSIM podem vir a ser: 

Design amigável, atualização e manutenção automática da agenda telefônica, notificação da 

alteração de contato, atuar em situações onde a portabilidade não abrange a troca do chip, 

facilitar a atualização dos contatos em geral (e-mail, rede social, etc.), realização de 

chamadas, envio de mensagens de texto.  

Na sequência são informamos todos os stakeholders externos, que são indivíduos que 

venham a interagir ou ter interesse no projeto e os fatores externos que podem estar ligados ao 

projeto, que no caso do aplicativo podem ser as lojas virtuais de aplicativos, concorrentes, 

valor do dólar, leis governamentais. 

A equipe de projeto que são os stakeholders internos, pessoas que estão subordinadas 

ao gerente de projetos, mesmo que parcialmente ou temporariamente.  Exemplos: equipe de 

desenvolvimento, equipe de design, equipe de marketing, gerente de comunicação, equipe de 

qualidade, equipe de testes. 

Informam-se as premissas, suposições hipoteticamente dadas como certas, 

principalmente sobre um ambiente externo ao projeto.  Exemplo: ser aprovado na Apple Store 

(IOS, Iphone), conseguir permissão de integração com WhatsApp e atingir mais de 100 mil 

clientes.  

No preenchimento dos grupos de entregas se procura simplificar, não se deve listar 

todas as entregas que ocorrerão, mesmo porque se está na fase de concepção do projeto onde 

ainda não se tem conhecimento do detalhamento das entregas.  Então se deve descrever os 

principais grupos de entregas que serão realizadas, se for possível na sequência lógica que 

poderão ser feitas. 



18 

 

 

Nas restrições pontua-se as limitações da equipe de projetos que irá produzir as 

entregas, limitações de tempo, custos.  Exemplo: 3 profissionais da equipe de 

desenvolvimento estarão apenas meio período alocados no projeto, o prazo de realização é 6 a 

9 meses no máximo, não será permitido trabalhar em dois turnos e o custo total do projeto não 

pode ultrapassar 150 mil reais.    

Os riscos estão relacionados com as premissas e com as entregas, para o aplicativo por 

exemplo existe o risco de Apple Store não aceitar o aplicativo, o Facebook não permitir a 

integração com o WhatsApp e o aplicativo ser um fracasso atingindo poucos usuários.  Da 

maneira que foi projetado o canvas, fica fácil estabelecer esses relacionamentos pela própria 

proximidade dos blocos.  

Na linha do tempo a proximidade com bloco grupo de entregas, possibilita um 

preenchimento intuitivo, onde se divide o bloco de linha do tempo em colunas, que 

representam períodos de tempo, pontos de checagem ou meses.  Se preenche com post its 

formando linhas de post its enfileirados, correspondendo ao tempo que cada entrega levará 

para ser finalizada e a data de conclusão. 

Como está na fase de concepção do projeto, na parte de custos se pontua apenas 

superficialmente informando o custo base do projeto.  Exemplo: custo entre 100 mil e 150 mil 

reais.   

Depois de conceber o plano, a segunda fase da metodologia é a etapa de integrar, é 

interessante que essa fase seja feita imediatamente após o término da fase de concepção, 

porque a equipe ainda está com os problemas na mente.  Nessa fase deve-se consistir os 

blocos do canvas visualizando as interconexões entre os elementos, procurando identificar 

problemas.  O primeiro bloco a se analisar é o bloco formado pelas justificativas, objetivo e 

benefícios, essas informações tem que fazer sentido, o objetivo SMART tem que ser 

necessário e suficiente para sair da área ruim (Justificativas) e ir para uma área boa (Os 

benefícios), todas as justificativas devem ter uma solução no bloco dos benefícios.  

Integrar produto e requisitos, os requisitos tem que fazer referência ao produto e estar 

de acordo com a visão e priorização do cliente.  
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Integrar as premissas e os stakeholders externos e fatores externos, verificando se tem 

uma cobertura de premissas suficientes para todos os stakeholders externos e todos os fatores 

externos, verificar se as premissas estão descritas corretamente, se fazem referência só a 

coisas que não se tem controle. 

Integrar o bloco da equipe com o grupo de entregas, verificar se todas possuem alguém 

no lado da equipe capaz de produzi-las, pois não existem entregas que não são feitas pela 

equipe, caso contrário se tem um grave problema de definição de escopo ou de patrocínio no 

projeto.  Verificar também se as restrições limitam o trabalho realizado pela equipe. 

E por último os riscos que podem vir de qualquer lugar, mas verificar também se estão 

vindo das premissas e das entregas, isso é importante tanto que no PMBOK 5ª edição existe 

análise de premissas e a orientação para rever a documentação que é a WBS. 

Na terceira fase da metodologia se procura descobrir problemas.  Na construção do 

canvas junto com a equipe de projeto e com os stakeholders poderá aparecer questões que não 

vão ser resolvidas na hora, ficando em aberto para resolver depois e isso poderá levar mais 

tempo, devido a indefinições, falta de informação ou contradições.  Por exemplo o cliente não 

é capaz de identificar todos os requisitos necessários durante as poucas horas de construção 

do canvas, então o que se deve fazer é marcar um outro horário só para que os requisitos 

sejam todos definidos. (FINOCCHIO, 2013) 

E finalmente na quarta fase o canvas servirá como base para gerar outros documentos 

que podem ser cronogramas, orçamentos, apresentações ou até mesmo planos de projetos.  

Por exemplo, a elaboração do planejamento de riscos deverá continuar de maneira contínua e 

progressiva, pois na elaboração do canvas nem todas as informações necessárias estão 

disponíveis. (FINOCCHIO, 2013) 
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5. CONCEITO DE ÁGIL 

 Confunde-se ágil com fazer as coisas de forma rápida.  Na verdade, o conceito de ágil 

em gerenciamento de projetos está ligado à flexibilidade, que é a capacidade de se adaptar 

rapidamente as mudanças que ocorrem no desenrolar do projeto, sejam essas mudanças ruins 

relacionadas com problemas ou boas, relacionadas com oportunidades.  Ser ágil é utilizar um 

conjunto de processos e ferramentas recomendadas, num ambiente de projeto onde existe um 

elevado grau de riscos, incerteza e mudanças, focando mais nas interações entre as pessoas do 

que em processos e ferramentas a fim de obter lucro num ambiente de incertezas. (MASSARI, 

2014) 

Não se pode falar de ágil sem comentar sobre os valores do manifesto ágil que são: 

 

Figura 2- Valores do Manifesto Ágil (MASSARI, 2014, p.25) 

Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas significa que é mais importante 

a comunicação assertiva e o bom relacionamento entre os stakeholders do projeto do que 

seguir processos organizacionais e utilizar ferramentas de mercado, fazendo uso sempre que 

possível da comunicação direta e verbal frente a frente entre as pessoas (integrantes da equipe 

de projetos, stakeholders) do que qualquer outro meio, como por exemplo, e-mail, mensagens 

de texto e documentos por escrito.  Na comunicação pessoal e interativa é possível captar 

melhor as necessidades e expectativas dos clientes através de feedback, praticar a empatia, 

ouvir atentamente o que a outra parte tem a dizer.  São detalhes que fazem enorme diferença 

no levantamento de requisitos do projeto, melhoram consideravelmente as relações entre as 

partes e ajudam a resolver conflitos.  
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Software funcional acima de documentação detalhada (excessiva).  O foco está em 

gerar valor para o cliente final e a maneira mais simples e direta de se fazer isso é através de 

software funcional e de qualidade, que seja útil para o usuário final.  Não significa que não 

será feita a documentação “pesada” do projeto, mas essa documentação não será o foco do 

trabalho e o único canal de comunicação com a equipe de desenvolvimento.  As entregas 

devem ser pequenas e com frequência, em períodos curtos de meses ou até semanas, dessa 

maneira será construído um relacionamento de confiança com o cliente, onde se terá um 

feedback produtivo dele e maior será a possibilidade de identificar riscos e mudanças. 

Colaboração de clientes acima das negociações de contratos.  Por essa prática não 

sejamos extremistas de imaginar que não há contratos, mas sim uma redução considerável do 

tamanho desses documentos, onde infindáveis cláusulas, multas e definições são detalhadas, 

consumindo muito esforço das partes, apenas para gerar a falsa segurança de que aquilo que 

foi proposto será realmente cumprido nos mínimos detalhes.  E sim contratos mais flexíveis, 

com a participação ativa do cliente junto à equipe de projeto, testando e validando cada 

entrega, colaborando com novos requisitos. 

Resposta a mudanças, acima da execução de um plano.  Na elaboração do 

planejamento do projeto, como prever todos os cenários possíveis do projeto, com riqueza de 

detalhes e que mudanças que agreguem valor ao projeto não venham a surgir no meio do 

caminho? Praticamente impossível em projetos inovadores, como os de aplicativos para 

celular.  Então ter um plano inicial e ir melhorando ele conforme a evolução do projeto, 

adequando respostas as mudanças, é muito mais importante do seguir pontualmente um plano 

definido lá no início do projeto, que representa uma realidade do passado que provavelmente 

não corresponderá ao momento atual. 
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6. METODOLOGIAS ÁGEIS 

6.1. SCRUM 

Como principal metodologia ágil de planejamento e gerenciamento temos o Scrum, 

muito aplicado em projetos de software.  No Scrum o produto do projeto é dividido em 

entregas menores, onde ao final de uma iteração é disponibilizada uma ou mais 

funcionalidades do software, essas iterações são chamadas de Sprints, o tempo de cada Sprint 

pode variar de 2 semanas a 1 mês, quem define esse tempo é a equipe ou organização. 

O conjunto de funcionalidades total do produto é chamado de Product Backlog.  Antes 

de rodar o Sprint é realizada uma reunião de planejamento (Sprint Planning Meeting) do que 

vai ser entregue no Sprint, são priorizados os itens do Product Backlog pelo Product Owner e 

a equipe seleciona as atividades que ela será capaz de implementar durante o Sprint que se 

inicia.  Então as tarefas alocadas em um Sprint são transferidas do Product Backlog para o 

Sprint Backlog.  Product Owner é a pessoa responsável por priorizar as funcionalidades mais 

importantes que devem ser entregues.  Ele pode ser o gerente de projetos, analista de negócio 

ou um representante do cliente, isso vai variar dependendo do projeto.  

A equipe assume a responsabilidade de entregar tudo o que foi planejado para o Sprint 

e o Product Owner se compromete a não adicionar nenhum outro novo requisito dentro do 

Sprint depois que ele já começou.  Mudanças de requisitos são bem-vindas e até encorajadas 

mas ficam para entrar num próximo Sprint, dessa maneira a equipe de desenvolvimento pode 

ficar focada nos objetivos traçados para o Sprint. 

No decorrer do Sprint é feito uma reunião diária chamada Daily Scrum, geralmente 

pela manhã em frente ao kanban (explicarei mais à frente sobre o kanban), onde cada membro 

da equipe informa o que foi feito no dia anterior, sinaliza se existe algum impedimento na 

realização de uma atividade e prioriza o trabalho que será feito no dia que se inicia. 

No final do Sprint é feito o Sprint Review Meeting, reunião onde são entregues as 

funcionalidades desenvolvidas para o cliente, que realiza a validação se está de acordo com os 

termos de aceite acordados.  Depois é feito o Sprint Retrospective, uma reunião da equipe de 

projeto que serve para pontuar o que foi bem durante o Sprint, o que não foi tão bem e definir 

ações para melhorar esses os pontos que não foram bem.  Então a equipe inicia o 

planejamento do próximo Sprint, reiniciando o ciclo. 
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Figura 3 – Scrum. Fonte: www.desenvolvimentoagil.com.br/scrum/ (05/2016). 

6.2. EXTREME PROGRAMMING 

É uma metodologia que representa bem o manifesto ágil, ela dá liberdade para que 

sejam aplicadas as suas práticas da maneira que forem mais apropriadas ao projeto, porém é 

necessária muita disciplina para usá-la.  Baseada em comportamentos e atitudes é apoiada em 

valores como simplicidade, comunicação, feedback e coragem.  

Quando se fala de simplicidade é no levantamento dos requisitos, na codificação e 

testes das funcionalidades entregues.  Forte comunicação entre a equipe, fornecedores e os 

clientes para que sejam mitigados ao máximo lacunas em processos e problemas.  Tendo o 

feedback como pratica para retorno de informações, entre os membros da equipe e 

principalmente do cliente.  No que diz respeito a coragem é no aspecto de ser transparente 

quanto ao andamento das atividades do projeto, sinalizando quando uma demanda vai atrasar, 

quando um problema grave é identificado e o código precisa ser reescrito. 

 

 

http://www.desenvolvimentoagil.com.br/scrum/
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Como boas práticas de XP temos: 

 

Figura 4- Boas práticas de XP (MASSARI, 2014, p.43) 

Equipe inteira ou o cliente sempre presente mantendo contato, quer dizer constante 

presença do cliente localmente ou remotamente, para ajudar a tirar dúvidas, priorizar 

demandas e propor mudanças.  Tornando o projeto mais dinâmico. 

Usar metáforas no projeto, é o uso de metáforas em conceitos importantes do projeto, 

simplificando dessa forma o entendimento da equipe de termos extensos ou complexos. 

Exemplo: Gestão de Mudanças Unificadas de Desenvolvimento, como apenas GMUD. 

Planejando o jogo, são reuniões dos clientes e desenvolvedores com o objetivo de 

levantar requisitos para elaborar as estórias (textos ou diagramas UML que refletem as regras 

de negócio do sistema), levantamento de riscos, definição de estratégias, planos de 

contingência, estimar o tempo das interações e de todo projeto.  Essa prática é importante para 

definir o cronograma de um projeto com XP, estipulando um tempo padrão para as interações, 

o número de estórias que cabem dentro de uma interação e quais estórias que entrarão na 

próxima interação. 

Pequenas entregas, o trabalho é dividido em pequenas entregas/releases do sistema, ao 

final de cada interação são disponibilizadas novas funcionalidades que o cliente pode testar e 
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validar.  Isto permite que problemas e novas necessidades sejam identificadas cedo, reduzindo 

os custos de mudanças, o impacto de ameaças e potencializando as oportunidades. 

Testes de Aceitação são testes escritos pelo cliente final, que realizam as validações 

das regras de negócio das funcionalidades do software e são considerados também condições 

de aceite.  Após definidos os testes de aceitação a equipe de desenvolvimento faz a automação 

desses testes. 

Desenvolvimento Orientado a Teste é uma boa prática, onde primeiro são escritos os 

testes unitários, antes de desenvolver as funcionalidades críticas do software que atenderão 

aos requisitos especificados nos testes.  Dessa maneira a implementação das funcionalidades 

são voltadas a atender 100% dos testes, garantindo a fidelidade do código produzido ao 

padrão estabelecido e a cada nova alteração é possível rodar todos os testes, para verificação 

se ainda todos requisitos estão sendo atendidos e não há bugs no sistema. 

Integração Contínua, é a continua automatização de novos testes, cada vez que algo 

novo é desenvolvido, integrado e atualizado no repositório do projeto.  O código novo não é 

aceito até que 100% dos testes unitários passem, facilitando o trabalho de implementação da 

solução. 

Otimizando as jornadas de trabalho, é fato que horas extras em excesso diminuem a 

produtividade.  Portanto, deve-se evitar a sobrecarga de trabalho da equipe, usando com 

sabedoria a carga normal de trabalho e deixando os períodos de folga livres para as pessoas 

fazerem o que bem entenderem. 

Simplicidade de Projeto, significa priorizar as soluções mais simples para os 

problemas, com codificação conforme os padrões definidos pela equipe de desenvolvimento, 

facilitando a manutenção do código por qualquer membro da equipe. 

Refatoração, consiste na melhoria constante do código e simplificação de código 

funcional sem alterar o funcionamento do software.  Código para ser reescrito é aquele que 

está escrito fora dos padrões, de difícil entendimento e não está enfatizando a performance na 

execução e reutilização de código.  Essa prática seria o equivalente ao cirurgião que limpa e 

afia seus instrumentos após cada cirurgia, ela traz ganhos no médio e longo prazo. 

Pair Programming ou Programação em dupla, é quando o código é desenvolvido por 

duas pessoas sentadas uma do lado da outra com apenas um computador, de tempos em 

tempos as posições são alternadas.  Enquanto uma pessoa está codificando a outra verifica o 
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código, contribui com dicas e as duas aprendem juntas, esse método é excelente para a troca 

de conhecimentos e experiências.  Seguindo a máxima de duas mentes pensam melhor que 

uma, as soluções que surgem em geral são superiores em comparação a maneira tradicional de 

se desenvolver e com menor número de defeitos.  O que a princípio pode soar como um 

desperdício de recursos, prova-se mais tarde trazer ganhos superiores não só ao projeto, mas 

ao desenvolvimento da equipe. 

Rodízio de pessoas, é o revezamento das duplas da programação em par, pois dessa 

maneira dissemina-se o conhecimento com todos da equipe, uniformizando os códigos num 

mesmo padrão.  E também a troca das frentes de trabalho dos membros da equipe, que 

oportuniza uma visão mais ampla do projeto de como as partes se integram e também o ganho 

de conhecimento.   

Propriedade coletiva do código, seguindo as práticas de programação em par e rodízio 

de pessoas, o código não possui um “dono” e passa a ser fruto de toda a equipe.  Dessa forma 

toda a equipe é responsável por ele e não é necessário pedir autorização para alterar qualquer 

arquivo.  

Padronização do código, é quando todo o código desenvolvido obedece a um padrão 

definido pela equipe que favorece o fácil entendimento de todos. 

Como já comentado XP não é uma metodologia rígida, então é possível aplicar um 

composto dessas práticas, dando liberdade para cada integrante da equipe aplicar sua própria 

forma de trabalhar, de acordo com a sua experiência.  A XP está sendo cada vez mais aplicada 

em projetos em todo mundo, mas ainda tem muito a evoluir em sua compreensão e utilização. 

Se práticas como programação em dupla, rodízio de pessoas e propriedade coletiva do código 

forem mal usadas trarão aumentos de custo e prazo nos projetos. 

6.3. KANBAN 

O Kanban foi inventado pela Toyota para a produção de carros e foi adotado como 

metodologia de desenvolvimento.  Trate-se de um quadro em branco dividido por colunas, 

onde cada coluna representa uma etapa do processo de desenvolvimento do projeto, as 

atividades são escritas em post-its e passam de uma coluna para outra à medida que mudam 

de status.  Logo o kanban é utilizado para acompanhar visualmente o progresso das atividades 

de um projeto, que pode se adaptar ao processo ou a fase do mesmo.  Por exemplo não é 
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iniciado o desenvolvimento de uma funcionalidade sem que a especificação dela esteja 

completa.  

Abaixo podemos visualizar um kanban divido em três etapas, onde temos a coluna “To 

Do” que são tarefas a fazer, “Doing” que são as tarefas que estão em andamento e “Done” que 

são as tarefas que foram completas: 

 

Figura 5 – Kanban. Fonte: https://leankit.com/learn/kanban/what-is-kanban/ (07/2016). 

O principal objetivo do kanban é gerenciar o fluxo de trabalho para identificar pontos 

de melhorias e evitar o trabalho dobrado ou desnecessário, isso feito através da simples e 

eficiente visualização do status do projeto e de cada atividade no quadro.  Ele ajuda também a 

limitar o trabalho em andamento (work in progress WIP), pois existe o risco de criação de 

“gargalos”. 

6.4. LEAN 

Lean é um conjunto de princípios da manufatura com o objetivo de eliminar 

desperdícios.  Não é uma metodologia ágil, na verdade com o passar do tempo seus princípios 

foram introduzidos no processo de desenvolvimento de software. (MASSARI, 2014, p 41) 

Seus princípios estão muito alinhados com os valores ágeis: 

https://leankit.com/learn/kanban/what-is-kanban/
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6.4.1. Eliminar o desperdício  

Funcionalidades falhas - desenvolver funcionalidades que jamais serão usadas ou 

pouco usadas pelo cliente e que não agregam valor.  

Processos extras - no desenvolvimento de software podemos citar a documentação 

pesada, que não agrega valor ao software entregue.   

Alternação de tarefas - causa grande desperdício de tempo, pois para passar de uma 

tarefa que se está trabalhando para outra irá demandar um tempo de “setup” ou ainda tentar 

fazer tudo da mesma vez, não se consegue dar o devido foco para cada tarefa.  

Espera - a má sincronização das tarefas entre os recursos do projeto pode levar as 

equipes a ficar esperando a finalização de outras tarefas, sem que possam ser liberadas 

enquanto não finaliza o projeto, ficando ociosas gerando custos desnecessários. 

Esforços de comunicação - as falhas de comunicação podem gerar grandes problemas 

e retrabalhos no projeto, o esforço para colocar o projeto de volta na linha é considerado 

desperdício.  

Defeitos - geram problemas de qualidade, diminuem a credibilidade da equipe e geram 

esforço de retrabalho, esforço esse que poderia estar sendo direcionado para desenvolver 

coisas novas ou para outros projetos.  

6.4.2. Fortalecer a equipe  

Desenvolver uma equipe de auto desempenho que trabalhe de forma auto organizada, 

evitando o micro gerenciamento. 

6.4.3. Entregas rápidas  

Entregar valor para o cliente o mais cedo possível, oportunizando o retorno sobre o 

investimento mais cedo e feedback do cliente para melhoria continua do desenvolvimento do 

projeto. 
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6.4.4. Otimizar o todo  

Ter visão macro dos objetivos do projeto, entender que o software entregue deve 

atender aos objetivos estratégicos da empresa e que ele é muito mais que a soma das partes 

entregues.  

6.4.5. Construir qualidade  

 Implementação de testes unitários (TDD) - processo onde são implementados os 

testes, antes de desenvolver o código do sistema propriamente dito que atenderá a esses testes, 

garantido dessa forma que os requisitos necessários estão sendo atendidos.   Refatoração - que 

é a padronização do código, melhoria do código fonte para que seja mais performático e de 

fácil entendimento por qualquer integrante da equipe. 

Integração contínua - que é a compilação e a validação automática de todos os testes 

unitários a cada “commit” (confirmação da subida do código no repositório de um ambiente 

especifico) realizado no repositório de código, validando se não gerou nenhum problema com 

as demais funcionalidades do software. 

6.4.6. Adiar decisões  

Significa não tomar decisões precipitadas, aguardar até o último momento para que 

seja possível levantar um maior número de informações e maior experiência para tomar uma 

decisão mais assertiva.  

6.4.7. Amplificar conhecimento  

É a priorização da boa comunicação e do feedback contínuos entre os membros da 

equipe e a área cliente durante o projeto. (MASSARI, 2014, p. 42) 

Como é possível observar as metodologias ágeis possuem pontos em comum, uma 

dando mais ênfase a determinada área do que outra, mas todas alinhadas aos princípios ágeis. 
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7. METODOLOGIA PROPOSTA 

7.1. INTRODUÇÃO 

Durante muito tempo um produto era um objeto físico que se podia tocar, como 

comida, carros, livros, discos e eletrodomésticos.  Para comercializar esses produtos as 

empresas alcançavam os consumidores por meio de canais físicos de vendas: vendedores indo 

visitar seus clientes ou clientes indo até as lojas.  Nos anos 1970, o software começou a ser 

comercializado como um produto separado do hardware.  A capacidade de comprar bits era 

um novo conceito.  Exemplo de softwares comercializados: sistemas operacionais, sistema de 

banco de dados, ferramentas utilitárias e jogos de vídeo game.  (BLANK, 2013) 

Com o advento da internet, criou-se um novo tipo de canal de vendas e uma nova 

classe de empresa surgiu com a proposta de valor de vender produtos físicos através da 

internet, como exemplo temos a loja virtual Submarino, Mercado Livre, Amazon, eBay e 

muitas outras companhias de e-commerce. (BLANK, 2013) 

Comercializar um aplicativo mobile é um negócio realizado em um canal virtual de um 

produto virtual.  A vantagem disso é a velocidade com que se pode analisar e agir sobre a 

informação, 100 vezes mais rapidamente que empresas que entregam bens físicos via canais 

de vendas físicos.  Isso é possível graças as características que software possui de ser 

restruturado, reconstruído muitas vezes do zero quando necessário, distribuído de forma 

praticamente instantânea e em grande escala pela internet.   

Possibilitando dessa forma um número muito maior de iterações de construção e cada 

iteração demandando poucos recursos se comparando aos meios físicos.  Nesse processo 

adquire-se flexibilidade para se trabalhar com mudanças e rodar ciclos de aprendizagem 

muito mais rápidos do negócio. 

Para dar suporte a projetos nessa nova realidade é necessária uma abordagem 

diferenciada, uma metodologia que combine todos os conhecimentos já citados neste trabalho, 

aliadas as boas práticas de gerenciamento de projetos já consagradas presentes no PMBOK 5ª 

edição, como gerenciamento de riscos, gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento 

de custos e cronograma.  
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7.2. PRIMEIRO PASSO VALIDAR O POTENCIAL DE NEGÓCIO 

O primeiro passo da metodologia proposta de gerenciamento ágil de projetos mobile, é 

validar o potencial da ideia do projeto mobile, testar se ela é aderente ao público alvo e se 

existe chance de se tornar escalável.  Essa validação pode ser feita por exemplo por meio de 

um site próprio de divulgação ou rede social, que conterá a ideia principal de geração de valor 

que o aplicativo irá oferecer, um botão de “comprar” ou “mais informações” e se possível um 

formulário simples de cadastro.  É indicado também ir as ruas, falar com as pessoas que se 

imagina serem os potenciais clientes pessoalmente e identificar quais são suas dificuldades, 

apresentar a solução proposta e registrar os feedbacks.  Tudo isso para medir o volume de 

público interessado na solução oferecida, se ter ideia de que tipo de pessoas estariam 

interessadas, identificando dessa forma importantes stakeholders do projeto, os clientes do 

aplicativo. 

Se a ideia não se mostrar atrativa, tendo baixo volume de interesse, o melhor a se fazer 

é repensar a linha atual de raciocínio, posicionando-se em diferentes perspectivas e 

imaginando que mudanças podem ser aplicadas que poderiam fazer a diferença, pois às vezes 

a ideia precisa apenas ser aplicada num contexto diferente.  Por exemplo o Youtube começou 

como um site para namoros por vídeo em 2005, chamado de “Tune In Hook Up”, mas com o 

uso da versão inicial de teste da aplicação identificaram que as pessoas tinham outra ideia 

para o seu uso, que seria uma maneira fácil e rápida de carregar e compartilhar qualquer tipo 

de vídeo pela internet, depois disso seguiram nessa linha se tornando o mais popular site do 

tipo e sendo comprados pela Google 1 ano mais tarde.  

Ou ainda em última instancia partir para outra ideia totalmente nova, reiniciando o 

ciclo.  

7.3. SEGUNDO PASSO ELABORAR O PLANEJAMENTO INICIAL 

Tendo sido o potencial da ideia validado, com volume de interesse relevante para o 

negócio que será oferecido e identificado os principais ou primeiros interessados no novo 

produto, pode-se iniciar o planejamento do projeto.  O Project Model Canvas (PMC) é uma 

excelente ferramenta para fazer isso de forma simplificada e visual.  Deve-se reunir a equipe 

de projeto e demais stakeholders chave e o primeiro esboço do projeto pode ser construído e 

reformulado a medida que mais informações forem sendo obtidas.  Elaborando dessa forma o 

planejamento geral do projeto com as justificativas, objetivos, benefícios almejados, escopo 



32 

 

inicial contendo as entregas mais importantes distribuídas na linha do tempo, num nível 

macro nesse primeiro instante, pois serão enriquecidas no decorrer do projeto e no 

desdobramento da EAP ágil.  Contendo também o levantamento dos principais riscos 

identificáveis, stakeholders, restrições do projeto, premissas e uma estimativa macro de 

custos. 

Na figura abaixo um exemplo de um PMC completo: 

 

 

Figura 6 – PMC completo. Fonte: http://blog.myscrumhalf.com/2013/05/project-model-

canvas/ (06/2016). 

A partir do planejamento do PMC, com a priorização das tarefas junto ao cliente é 

possível elaborar a EAP ágil, onde se tem no topo o produto do projeto, dividido em releases 

(entregas), essas releases são divididas em iterações, que dentro do SCRUM cabem em um 

Sprint com duração de uma semana, sendo uma release composta em média por 3 iterações 

(Sprints).  E cada iteração dessa é dividida em histórias de usuário, que são os requisitos do 

http://blog.myscrumhalf.com/2013/05/project-model-canvas/
http://blog.myscrumhalf.com/2013/05/project-model-canvas/
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produto detalhados.  Esse nível de detalhamento deve ser feito apenas para a próxima release 

a ser executada, para as demais releases fica apenas o planejamento macro ou a espinha 

dorsal do planejamento.  Pois segundo MASSARI (2014) conforme os detalhes da visão do 

produto são conhecidos no andamento do projeto, maior será a precisão com relação a 

estimativas, riscos, critérios de aceitação e principalmente requisitos.  

Durante a execução de uma release deve ser elaborado o planejamento da próxima 

release, que é enriquecido por novas informações obtidas de lições aprendidas e feedbacks da 

release corrente e anteriores.  Abaixo podemos visualizar um exemplo da EAP ágil:  

 

Figura 7 – WBS. Fonte: http://www.emilianosoldipmp.info/tag/agile-wbs/ (07/2016). 

7.4. TERCEIRO PASSO VALIDAÇÃO DO PRODUTO ATRAVÉS DO MVP   

Com o planejamento inicial do projeto feito, inicia-se a execução propriamente dita, 

aplicando o SCRUM para rodar as sprints (iterações) que compõem as releases, promovendo 

a boa comunicação desde o início do projeto através da pratica do plano de comunicação que 

o SCRUM prega, composto por suas reuniões de planejamento de tarefas antes das Sprints, 

reuniões diárias, reunião de revisão no momento das entregas e reunião de retrospectiva após 

as entregas.  

Atendendo a um item importante que segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013a), a 

maioria das habilidades de comunicação é comum ao gerenciamento geral e ao gerenciamento 

do projeto e incluem, sem se limitar a: 

• Escutar ativamente e de modo eficaz; 
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• Perguntar, discutindo ideias e situações para assegurar um entendimento melhor; 

• Educar a fim de aumentar o conhecimento da equipe para que ela seja mais eficaz; 

• Levantar dados para identificar ou confirmar as informações; 

• Definir e administrar as expectativas; 

• Persuadir uma pessoa, equipe ou organização a executar uma ação; 

• Motivar para encorajar ou reassegurar; 

• Orientar para melhorar o desempenho e alcançar os resultados desejados; 

• Negociar para conseguir acordos mutuamente aceitáveis entre as partes; 

• Solucionar conflitos para evitar impactos negativos; e 

• Resumir, recapitular e identificar as etapas seguintes 

Aliando a isso as práticas XP que mais se aplicarem a realidade do projeto e fazendo 

uso do Kanban para acompanhar a evolução das tarefas e identificar possíveis gargalos.  

Na primeira release do projeto deve-se produzir o mínimo produto viável do 

aplicativo, com o que há de mais importante a ser desenvolvido, entregando dessa forma a 

primeira versão funcional do aplicativo para o cliente, para validar hipóteses sobre o produto e 

obter importantes feedbacks sobre correções e melhorias.  

A imagem a baixo ilustra bem o conceito de como seria a implementação de um MVP 

de um meio de transporte.  A primeira iteração já entrega ao cliente um meio de transporte 

completo, no caso um skate que é um transporte tosco, mas completo no que se propõe a 

fazer.  Nas próximas entregas vai se evoluindo o produto sempre agregando valor ao cliente, 

entregando um patinete, depois uma bicicleta, até alcançar o objetivo final que é entregar um 

automóvel. 
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Figura 8 – MVP. Fonte: http://outsoft.com/blog/minimum-viable-product-what-how-to 

(07/2016). 

Não há problema se em uma iteração uma parte do projeto tiver que ser refeita, desde 

que seja incrementado valor para o cliente de forma crescente a cada entrega.  É possível que 

uma iteração seja totalmente descartada se for identificado que a entrega gerada não agregou 

valor algum.  Então logo pode-se pensar que isso seja um desperdício enorme de recursos e 

tempo.  Devido a todo o retrabalho realizado, mas na verdade não é, para que produtos 

inovadores alcancem o sucesso essa é maneira mais sólida de dar passos firmes na direção 

correta, testando hipóteses e obtendo experiência validada.  

Uma startup é uma empresa que está buscando ainda descobrir o seu modelo de 

negócio, diferentemente de uma empresa que já possui seus produtos e clientes conhecidos e 

consolidados.  Como já comentado antes, no desenvolvimento de software fica muito mais 

fácil aplicar essa técnica, pelas próprias características de flexibilidade que o software tem. 

 

 

http://outsoft.com/blog/minimum-viable-product-what-how-to
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7.5. QUARTO PASSO EVOLUÇÃO DO MVP NAS RELEASES SEGUINTES 

As próximas iterações que seguem são para adicionar mais funcionalidades ao 

aplicativo, seguindo a lista de prioridades definidas, melhorar layout e principalmente 

continuar validando com cliente tudo o que está sendo construído.  Essa validação deve ser 

feita seguindo o mesmo tipo de validação que foi realizada no início do projeto, quando se 

estava testando a ideia principal, por exemplo se for identificado que uma entrega não gerou 

valor, deve ser descontinuada ou refeita de outra forma até que realmente traga benefícios 

concretos ao cliente. 

Continua-se evoluindo e enriquecendo o planejamento do projeto do PMC a cada 

entrega, usando como insumo as informações e lições aprendidas das entregas anteriores, com 

isso obtendo maior precisão na previsão de tempo e custos para as próximas entregas. 

No modelo ágil o projeto é dividido em pequenas iterações sempre priorizando o que 

está sendo entregue em cada iteração, dessa maneira está se garantindo que os itens mais 

importantes do escopo estão sendo entregues, aquilo que realmente traz benefícios e faz a 

diferença para o cliente.  Outra vantagem é a redução dos riscos associados, pois é muito mais 

barato mudar o rumo de um pequeno passo do projeto, do que mudar o projeto inteiro lá no 

final quando se percebe que houve problemas, o que geralmente acontece na metodologia 

tradicional.  A imagem a baixo traça um comparativo do modelo tradicional e do modelo ágil: 
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Figura 9- Abordagem tradicional e ágil de GP (MASSARI, 2014, p.34) 

 

7.6. QUINTO PASSO ENCERRANDO O PROJETO 

Pode se imaginar que seja difícil definir quando o projeto irá acabar quando ele é 

entregue de forma progressiva em releases, mas essa decisão se torna simples quando se 

analisa que o melhor momento de encerrar o projeto é quando os principais objetivos tiverem 

sido atingidos, respeitando o tempo e recursos que foram disponibilizados.  E em um cenário 

não tão bom, o mais cedo possível, quando percebesse que projeto se tornou inviável.  Como 

as principais funcionalidades são priorizadas desde o início do projeto, imaginasse que boa 

parte dos maiores benefícios que eram idealizados já tenham sido atingidos, quando o número 

de releases planejadas está sendo atingido, caso contrário a metodologia ágil não foi aplicada 

da melhor maneira, pois ela é usada para identificar exatamente esse tipo de cenário e corrigir 

o curso o mais cedo possível para o sucesso do projeto.  Ou ainda cancelando o projeto nas 

fases iniciais, evitando dessa forma desperdício de recursos que podem ser direcionados para 

outro projeto por exemplo. 

Não é uma metodologia difícil de ser aplicada e seguida, tornando o trabalho muitas 

vezes mais fácil do que a maneira tradicional de gerenciar projetos.  Exige estudo dos 

conceitos aqui apresentados, para quem ainda não está familiarizado com gerenciamento de 

projetos e muito menos com metodologias ágeis, contudo depois da leitura desse trabalho 

esperasse que esse esforço seja menor e também será possível se aprofundar em determinados 

assuntos consultando os livros dos autores aqui citados e demais bibliografias disponíveis.  
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8. CASE PROJETO SAVESIM 

Esta metodologia foi aplicada e enriquecida durante o gerenciamento do projeto de um 

aplicativo para celular, o SaveSIM.  Trata-se de um aplicativo de agenda telefônica que tem 

como objetivo manter todos os contatos telefônicos do celular salvos na nuvem com 

segurança, através da tecnologia Cloud Computing, facilitando a transferência dos contatos 

para outro aparelho ou recuperação dos contatos no caso de perda do celular.  Possui a 

funcionalidade de mudança de número, que quando se muda de número atualiza 

automaticamente a agenda telefônica dos contatos que também possuem o aplicativo instalado 

e estão sincronizados com a pessoa que está mudando de número.  E também outras 

funcionalidades como adicionar automaticamente o nono dígito para as localidades, notificar 

quem tem seu número na agenda, efetuar ligações, enviar SMS e integração com o aplicativo 

de mensagens Whatsapp. 

Com a aplicação dessa metodologia ágil de gerenciamento de projetos, foi possível 

transformar uma ideia simples em um projeto de sucesso, primeiro validando o potencial da 

ideia, depois validando o MVP do aplicativo, que por sinal não fazia muita coisa além de 

realizar o backup dos contatos na nuvem e apresentar a lista de contatos.  Em seguida rodando 

os ciclos de entregas incrementais do aplicativo, onde melhorias eram adicionadas e defeitos 

eram corrigidos.  Sendo que ao final do projeto totalizaram-se 18 entregas (releases) no 

período de tempo de 1 ano. 

Foi despendido 1 ano para finalizar o projeto, devido a equipe de desenvolvimento ter 

restrições de tempo, pois não estavam trabalhando integralmente no projeto, apenas nas horas 

livres do trabalho normal, o que levou mais tempo do que levaria se a equipe estivesse 

alocada trabalhando apenas para o projeto.  Mesmo assim foram realizados os ciclos de 

validações, feito o planejamento macro inicial, construção da EAP ágil, priorizado as 

funcionalidades chave, sempre aplicando os princípios ágeis na gestão do projeto e na 

codificação do aplicativo.  

Na figura seguinte é possível visualizar as releases (entregas) ao longo do tempo, que 

foram de janeiro de 2015 a janeiro de 2016 com atenção especial para o início do projeto, 

onde as iterações foram bem mais curtas.  Período esse que se estava procurando descobrir o 

que realmente era importante para os clientes que se queria atingir.  Sendo validadas 

importantes hipóteses, como: Quais eram as funcionalidades que mais agregavam valor ao 
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cliente, como a usabilidade do aplicativo poderia ser facilitada e quais eram os principiais 

perfis de usuários que usavam o aplicativo.  Tendo em mãos todas essas informações foram 

feitas as correções de rumo do projeto e o momento de virada ocorreu, quando o gráfico de 

usuários ativos começou a subir e não parou mais.  

 

Figura 10 – Usuários ativos aplicativo SaveSIM. Fonte: https://play.google.com/apps/ 

(03/2016). 

Esse momento de virada não ocorreria no modelo tradicional de condução do projeto, 

o modelo em cascata, depois da entrega do aplicativo o projeto daria certo ou daria errado, 

com muito mais chances de dar errado.  As oportunidades de se trabalhar com feedbacks dos 

clientes seriam bem menores, mais traumáticas e com poucos recursos disponíveis.     

Algumas entregas posteriores desse projeto levaram um pouco mais de tempo para ser 

finalizadas, do que as iniciais, devido às restrições de tempo da equipe e o foco em qualidade 

nas entregas para que realmente trouxessem melhorias ao aplicativo. 

Inicialmente houve resistência por parte dos integrantes da equipe de projeto na 

aplicação da metodologia, principalmente com relação as técnicas XP de desenvolvimento de 

software, como a programação em par, a refatoração do código fonte, a propriedade coletiva 

do código, a disseminação do conhecimento e as constantes mudanças que eram feitas, mas 

vitais para o bom andamento do projeto.  Mas depois com a progressão do projeto a 

resistência foi diminuindo a partir do momento que se tornavam visíveis os ganhos vindos das 

práticas aplicadas e a familiaridade com a metodologia aumentava.  O que também foi ponto 

chave no sucesso do projeto, foi a composição da equipe do projeto. 
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9. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi propor uma metodologia ágil de gerenciamento de 

projetos para aplicativos mobile, com o objetivo de buscar uma melhor solução para os 

projetos de aplicativos para celular, que em sua maioria tem falhado em atingir os objetivos 

esperados por seus idealizadores, não satisfazendo os clientes finais, atingindo baixo volume 

de downloads e consequentemente tendo baixo retorno financeiro.  

A aplicação da metodologia proposta foi em apenas um projeto necessitando, portanto, 

ser aplicada em mais projetos para se ter uma ideia melhor dos benefícios que podem ser 

alcançados, possíveis correções e adaptações do modelo proposto.  Contudo ela está 

embasada em sólidos conhecimentos que vem sendo testados e validados na prática no âmbito 

de gerenciamento de projetos inovadores, em diversas partes do mundo nos últimos anos.  As 

metodologias ágeis têm evoluído bastante, empresas de tecnologia da informação tem obtido 

ganhos expressivos nas entregas de seus projetos com a utilização do ágil em comparação ao 

modelo tradicional que era usado. 

Os resultados obtidos dessa metodologia de gerenciamento ágil de projetos, aliada as 

melhores práticas de gerenciamento de projetos, foram bem animadores, podendo se verificar 

que existem ganhos consideráveis de performance e qualidade no trabalho desempenhado. O 

planejamento e as entregas sendo feitas de forma incremental reduzem o número de erros nas 

previsões de custos, prazos e riscos.  

Esses conhecimentos formaram um conjunto de ferramentas que contribuíram muito 

para o sucesso do projeto, apesar das dificuldades encontradas, a forma dinâmica de se 

trabalhar que a metodologia fornece, possibilita respostas as mudanças mais eficazes e muito 

menos traumáticas de implementar.  Os enormes riscos associados devido as incertezas que 

sem tem do projeto, são reduzidos quando se trabalha de forma iterativa e priorizada, 

entregando o essencial antes de mais nada, testando, validando e evoluindo passo a passo o 

produto do projeto.  

Sendo as falhas na comunicação o principal ofensor atual dos projetos em geral.  Um 

fator que contribui para o sucesso que as metodologias ágeis têm obtido é a comunicação 

assertiva que ela preconiza.  Devido aos seus princípios de trazer o cliente mais próximo do 

projeto, priorização da boa comunicação, do feedback contínuos entre os membros da equipe 

e a área cliente durante o projeto, promovendo a integração dos stakeholders, parcerias, 
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transparência e como consequência aumentando a confiança entre todos.  Tem sido a chave da 

melhoria da comunicação e consequentemente do maior sucesso dos projetos que fazem uso 

dessas metodologias. 

E não se pode deixar de mencionar a importância do gerenciamento dos recursos 

humanos segundo as práticas mencionadas no PMBOK 5ª edição, onde planejar os recursos 

humanos, mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto e gerenciar a equipe 

do projeto são pontos chaves para o sucesso, seja em metodologias ágeis ou tradicionais de 

gerenciamento.  Pessoas engajadas, bem capacitadas, com habilidades complementares e com 

o mesmo objetivo claro em mente, fazem muita diferença nas horas mais decisivas do projeto, 

onde sempre surgem problemas inesperados e apenas o trabalho conjunto da equipe trará as 

melhores soluções.  As metodologias são excelentes ferramentas, mas quem fará o bom uso 

dessas ferramentas para implementar projetos construindo coisas novas, ainda são as pessoas. 
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10. POSSIVEÍS DESDOBRAMENTOS 

É possível aplicar essa metodologia em outros projetos de aplicativos para celular, 

fazendo entregas em menores períodos de tempo do que foram feitas as entregas do projeto 

SaveSIM, fazendo adaptações conforme o projeto, conforme a realidade da empresa e 

seguindo os conceitos aqui apresentados.  Nem todas as práticas foram aplicadas na sua 

totalidade, pois esse case foi um projeto piloto da metodologia, onde muitos conceitos e 

experiências estavam sendo adquiridos e a metodologia estava em processo de 

desenvolvimento.  

Outras possibilidades de desdobramento desse trabalho é utilização dessa metodologia 

em empresas já consolidadas para outros tipos de projetos de software, não se limitando 

apenas a aplicativos para celular em ambiente de startups e por que não imaginar a utilização 

em projetos fora da área de tecnologia da informação como lançamento de produtos 

inovadores no mercado. 

 



43 

 

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AMARAL, Daniel Capaldo; CONFORTO, Edivandro Carlos; BENASSI, João L. Guilherme; 

ARAUJO, Camila. Gerenciamento Ágil de Projetos, aplicação em produtos inovadores. 

São Paulo:  SARAIVA, 2011. 

BLANK, Steve; DORF, Bob. Startup o Manual do Empreendedor, o Guia Passo A Passo 

Para Construir Uma Grande Empresa. Rio de Janeiro: ALTA BOOKS, 2012. 

FINOCCHIO, José Jr. Project Model Canvas. Rio de Janeiro: CAMPUS, 2013. 

MASSARI, Vitor L. Gerenciamento Ágil de Projetos. São Paulo:  BRASPORT, 2014. 

Project Management Institute. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. 

Guia PMBOK 5ªed.  EUA: Project Management Institute, 2013 

RIES, Eric. Startup Enxuta Como Os Empreendedores Atuais Utilizam a Inovação 

Contínua para Criar Empresas Extremamente Bem-sucedidas. São Paulo: LEYA 

BRASIL, 2011. 

VALLE A. Bittencourt; SOARES, Carlos A. Pereira; FINOCCHIO, José Jr.; SILVA , Lincoln 

S. Firmino. Fundamentos do gerenciamento de projetos. FGV, 2013. 


