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Resumo 

Constantemente temos visto um grande movimento em torno das Startups, sendo um 

tema fortemente debatido pelas pessoas em todas as esferas da mídia atual, porém é observado 

muita confusão sobre o que realmente é uma Startup e suas características, e ainda há mais 

dúvidas sobre como elas são geridas de modo eficaz que tenham como resultado, projetos 

implementados com sucesso. Sendo que estamos em um mercado muito ágil, rápido e 

concorrido, existe a necessidade de possuir maior assertividade ao implementar ou implantar 

uma Startup, devido a isso o objetivo desse estudo é apresentar uma conceituação de Startup e 

suas características, entender como os projetos nas Startups são geridos verificando quais 

metodologias de gerenciamento de projeto são utilizadas. Como Startup é um conceito 

relativamente novo, existem muitas dúvidas da melhor forma de geri-las, e é constatado que 

muitas não crescem mais por problemas de gerenciamento dos projetos internos do que pela 

própria ideia que gerou a Startup em si, por este motivo o estudo se tornou relevante. Para isso 

será apresentado estudos bibliográficos de autores especialistas no assunto, que abordam a 

história de algumas Startups e também de forma eficazes de gerenciá-las. Foi utilizada uma 

pesquisa de metodologia quantitativa no formato de um questionário, respondida por 31 pessoas 

atuantes neste tipo de empresa, com o propósito de identificar quais metodologias foram 

utilizadas para gerenciar os projetos e seus benefícios, usando isto para atingir o objetivo 

proposto pelo estudo. 
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Abstract 

Frequently we see a big movement about startups, is a strongly debated theme at media 

and in internet, however is observed a misunderstood about what exactly is a Startup enterprise 

and his characteristics, and still there are more doubts about how they are effectively managed 

to get as result, projects with success. Today we have a very agile, fast and competitive 

environment to Startups, because of that, the main goal of this study is show a concept of what 

is a Startup and his characteristics, understand how the Startup project are managed identifying 

what management method is frequently adopted. Knowing that Startup is a new concept, there 

are a doubts about the better way the manage this kind of companies, and is found that a lot of 

this companies doesn't work well because of management problems than for the main idea itself, 

because of it, this study became relevant. To accomplish that we will show some bibliographic 

studies of specialists of this area, that explain the Startup stories and effectively ways to manage 

them. Also we used a quantitative research method through of a quiz format answered by 31 

people that is relate to this kind of companies, with the propose to identify which methods was 

used to manage projects and his benefits, using that to achieve the main goal of this research. 

 Key Words: Startups, Innovation, Project, Management 
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1. INTRODUÇÃO  

Com as constantes evoluções nos formatos atuais das companhias se torna relevante 

entender como os projetos são gerenciados. Temos visto um número crescente de novos 

empreendimentos na área de tecnologia sendo criados todos os dias, as chamadas Startups, 

sendo ainda um conceito novo e pouco entendido pela a maioria. 

Graças a facilidade de se empreender hoje e mesmo com um número reduzido de 

funcionários, vemos as Startups crescerem e se tornarem empresas milionárias e por outro lado 

também há muitas que não saem da garagem. 

Procurando entender o funcionamento das Startups, principalmente com o gerenciamento 

de projetos, tem-se como pergunta de pesquisa “Que metodologia de gerenciamento de projetos 

é a mais utilizada em Startups de tecnologia? ”. 

Este estudo tem como objetivo fornecer os conceitos das metodologias do gerenciamento 

de projetos comumente utilizadas em Startups e identificar quais dessas metodologias é a mais 

comum neste tipo de empresa. 

Será explorado o conceito de Startup, o funcionamento das metodologias de gerenciamento 

de projetos, validar se as metodologias ágeis são utilizadas neste meio, e por meio de pesquisas 

verificar quais metodologias estão sendo utilizadas nas Startups atualmente. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 O que é Startup 

O termo Startup possui o significado de iniciar algo, atualmente tem sido associado às 

empresas que estão no início de suas atividades, e que geralmente trabalham em conceitos 

inovadores não existentes no mercado atual possuindo um grande potencial de crescimento. 

Porém o conceito mais assertivo do que é uma Startup, é o do Steve Blank (2014, p. 23) que 

diz: “Uma empresa é considerada Startup quando ainda está em busca de um modelo de 

negócios viável que seja repetível e escalável. Um modelo de negócios repetível é aquele capaz 

de vender o mesmo produto para todos os clientes. Já um modelo de negócios escalável é aquele 

capaz de crescer para atender grandes quantidades de clientes. ”. Outro conceito também muito 

aceito é o de Eric Ries (2012, p. 13) que conceituou da seguinte maneira: “Uma Startup é uma 

instituição humana designada a entregar um novo produto ou serviço sob condições de extrema 

incerteza”. 

Esse termo surgiu quando houve a chamada bolha do ponto.com entre anos de 1996 e 

2001, que tinha como característica a grande alta das ações das empresas de tecnologia com 

negócios na internet, levando várias dessas empresas a se fundirem com outras, ou até mesmo 

de quebrarem e desaparecerem, neste momento vários grupos de pessoas começaram a se unir 

trabalhando em ideias diferentes, e que poderiam por ventura gerar lucro, porém convivendo 

constantemente em um ambiente de grande incerteza. 

Hoje Startups não são apenas empresas de tecnologia ou de internet, é mais comum ver 

empresas de internet como Startup, devido ao custo reduzido de se criar, abrir e iniciar um novo 

negócio, e também por ser mais rápido e ágil, no máximo em uma semana é possível ter seu 

novo negócio publicado na internet com uma qualidade aceitável. Hoje qualquer grupo de 

pessoas que crie uma ideia inovadora que seja repetível e escalável pode ser considerado uma 

Startup. 

Não são consideradas Startups negócios já consolidados no mercado existente, por 

exemplo, se abrirmos um restaurante que serve prato feito, sabemos que vamos necessitar dos 

ingredientes para a realização dos pratos; de equipamentos para o cozimento como: fornos, 

chapas, panelas, assadeiras; também vamos precisar de mão-de-obra para a realização das 

atividades do restaurante como: cozinheiros, garçons, recepcionistas e tudo mais que um 

restaurante normal possui, vemos que não há nenhuma inovação neste formato de negócio, e já 
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existem muitos outros negócios iguais ou semelhantes ao nosso restaurante. Porém se eu crio 

um aplicativo de celular que oferece um serviço de delivery de restaurantes na minha região 

que usa a localização do meu smartphone para determinar quais são os mais próximos a mim, 

isso já seria inovador e provavelmente pouco difundido ou não existente no mercado atual, isso 

sim é uma Startup. 

Sobre inovação o Manual de Oslo (1997, p. 55) conceitua a inovação como “a 

implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um 

processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas 

de negócio, na organização do local de trabalho, ou nas relações externas. ” Assim, vemos que 

projetos inovadores devem ser focados em produtos novos, ou significativamente melhorado, 

uma empresa que apresenta essas características é considerada inovadora podendo ser 

identificada como uma Startup.  

Ainda, podemos dividir a inovação em quatro tipos, segundo o Manual de Oslo (1997): 

 Inovação de Produto: “É a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos 

previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, 

componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras 

características funcionais. ” 

 Inovação de Processo: “É a implementação de um novo método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças 

significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. ” 

 Inovação de Marketing: “É a implementação de um novo método de marketing 

com mudanças significativas na concepção produto ou em sua embalagem, no 

posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços. ” 

 Inovação Organizacional: “É a implementação de um novo método 

organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local 

de trabalho ou em suas relações externas. ” 

Constantemente tem se apresentado várias empresas focadas na inovação como modelo 

de negócios, em nosso país vemos um crescente movimento de criação de Startup todos os dias, 

e que são de vários segmentos, na área de economia, saúde, bem-estar, entretenimento, 

acessibilidade, transporte urbano, transito, com cunho social, alimentício entre outros. Em 
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pesquisa feita pela a Associação Brasileira de Startups em 2012, constava que o Brasil possuía 

mais de 10 mil empresas com o perfil de Startup, e que as mesmas já movimentaram quase R$ 

2 bilhões (JUNQUEIRA, 2014). 

Porém algo que chama atenção é que cerca de 90% das Startups estão quebrando antes 

de chegarem a se consolidarem no mercado, segundo a dados da Anjos do Brasil que é um 

grupo ou associação de investidores para Startups. E foi apontado que as razões disso acontecer 

é a falta de preparação dos gerentes dos negócios, sendo que as dificuldades mais frequentes 

nestes casos são problemas financeiros, falta de conhecimento da área de atuação, falta de um 

diferencial, e principalmente falta de planejamento (SILVA, 2014); E principalmente este 

último item é o que interessa à este estudo, sendo que existe a possibilidade de uma Startup, 

que usa os princípios do gerenciamento de projetos em seus negócios e projetos, serem mais 

bem-sucedidas e estáveis do que àquelas que não usam nenhum tipo de gerenciamento. 

Essa porcentagem pode ser entendível devido as características que a maioria das 

Startups possuem: Pessoal reduzido, baixo orçamento, pouca experiência em gestão de 

negócios, pouco investimento, e um ambiente de grande incerteza. Geralmente às Startups são 

constituídas de 1 a 5 pessoas em sua fase inicial, e geralmente são pessoas, em sua maioria, 

com pouco conhecimento em empreendedorismo e gestão de negócios, trabalhando em cima 

de uma ideia que julgaram ser inovadora, e que ainda sofrem com a pressão de entregarem o 

mais rápido possível um produto funcional e de qualidade, para assim se tornarem conhecidos 

no mercado pelos seus clientes e usuários em potencial e também investidores. Todas essas 

variáveis parecem forçar que a fase de planejamento e gerenciamento dos projetos fiquem em 

segundo plano, o que deve ocasionar muitos erros, atrasos, entre outros problemas no produto 

a ser entregue ao consumidor final. Ainda vemos que os gestores das Startups, geralmente não 

são especializados em negócios e projetos, comumente são profissionais operacionais, ou seja, 

que fazem o negócio acontecer, “botam a mão na massa”, mas não sabem como gerir todos os 

aspectos de um empreendimento. 

Porém temos alguns bons exemplos sobre algumas grandes empresas existentes hoje que 

começaram como uma Startup, no artigo Três Grandes Empresas que Começaram como 

Startups de Vinicius Roveda (2016) temos três grandes exemplos. O primeiro caso é da Netflix, 

que foi fundado em 1997, e segundo Roveda (2016), parecia uma ideia insana. O negócio 

consistia em Alugar DVDs por e-mail (originalmente era esse o conceito da Netflix) parecia 

um absurdo. Por que esperar por um pacote quando você poderia simplesmente ir à locadora 
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mais próxima e alugar um filme? Hoje a empresa vale bilhões, é referência no mundo inteiro e 

revolucionou a forma que as pessoas veem televisão. 

“A primeira etapa da Netflix traz importantes lições sobre logística para um novo 

empreendedor. Jim Cook, um dos fundadores da Startup, afirma que passou dias em uma 

agência do US Post Office (os Correios dos Estados Unidos), observando e fazendo perguntas 

para entender como funcionava o sistema. ”. 

O segundo caso comentado por Roveda (2016) é do Google, que afirma que a grande 

lição que o Google nos traz é como uma ideia já existente pode ser destrinchada a ponto de se 

tornar revolucionária. O Google não era simplesmente mais um sistema de busca, mas ele 

procurou modificar a forma como as pessoas navegam na internet, por isso foi um sucesso. 

E por último é citado o Paypal, segundo Roveda (2016) o grande ensinamento da história 

do PayPal é que não se deve se prender a ideia inicial de uma Startup, o PayPal começou como 

uma espécie de carteira digital para dispositivos portáteis e seus consumidores começaram a 

usar o serviço como uma forma de transferir dinheiro entre os usuários, o PayPal se adaptou ao 

seu usuário se tornando a maior empresa de transferência de dinheiro na internet. 

2.2 O que viabiliza uma Startup 

Alguns meios e ferramentas tem surgido para poder diminuir as ameaças ao sucesso 

desse tipo de empresa, podemos citar na questão financeira que o financiamento coletivo possui 

um grande poder de alavancagem para as Startups.  

O financiamento coletivo (crowdfunding) consiste na obtenção de capital para 

iniciativas de interesse coletivo através da agregação de múltiplas fontes de financiamento, em 

geral pessoas físicas interessadas na iniciativa. “O termo é muitas vezes usado para descrever 

especificamente ações na internet com o objetivo de arrecadar dinheiro para artistas, jornalismo 

cidadão, pequenos negócios e Startups, campanhas políticas, iniciativas de software livre, 

filantropia e ajuda a regiões atingidas por desastres, entre outros. É usual que seja estipulada 

uma meta de arrecadação que deve ser atingida para que o projeto seja viabilizado. Caso os 

recursos arrecadados sejam inferiores à meta, o projeto não é financiado e o montante 

arrecadado volta para os doadores “ (CARNEIRO, 2014, p.6). 

Esse tipo de financiamento auxilia monetariamente às Startups, sendo que os doadores 

vão de grandes empresários, passando por investidores anjos e terminando com a doação de 
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usuários comuns da internet que querem de alguma maneira ver a concretização da ideia que 

está sendo apresentada pela Startup em questão. Um projeto que é bem divulgado, que é 

realmente inovador, que a percepção de valor seja maior que o custo do produto, tendem a terem 

um grande sucesso e a possuírem as maiores arrecadações e doações nos principais sites dessa 

modalidade. 

Geralmente o criador da Startup e seus colaboradores, apresentam seus produtos 

inovadores nestes sites, determinando um valor mínimo e um valor máximo das doações, 

estabelecendo também uma meta monetária mínima para que o projeto seja lançado ou iniciado, 

em troca das doações geralmente é oferecido algumas coisas como agradecimento ou incentivo, 

podendo ser a menção do nome do doador em algum lugar de destaque ou até mesmo se tornar 

um sócio ou parceiro da Startup. 

Tanto no Brasil como no mundo, surgiram vários sites que oferecem esse tipo de serviço, 

sendo eles mesmos tendo sido uma Startup em seus primeiros anos. E são vários os casos de 

sucesso, podemos citar aqui como exemplo os óculos de realidade virtual, o Oculus RIFT, que 

foi inicialmente produzido de forma bem simples na garagem do criador, sendo anunciado em 

um grande site de “Crowdfunding” chamado de Kickstarter, e conseguindo levantar 

impressionantes 2,4 milhões de dólares somente pelo site, sendo que posteriormente houve 

aplicação de 91 milhões de dólares por parte de investidores, para então ser adquirido por uma 

grande empresa de redes sociais, o Facebook, pelo valor de 2 bilhões de dólares em 2014, 

segundo dados do Kickstarter. 

Outro bom exemplo é do Pebble Smartwatch que consiste em um relógio inteligente que 

é integrado com o smartphone, permitindo que os usuários recebam notificações e ligações 

telefônicas no relógio, esse projeto conseguiu obter cerca de 22,8 milhões de dólares segundo 

o Kickstarter. 

Observamos que se bem estruturada uma campanha nestes tipos de sites, a possibilidade 

de haver uma viabilidade econômica pode ser muito grande. 

 Outra ferramenta que aumenta as chances de uma Startup possuir sucesso no mercado 

é as aceleradoras de Startups. Essas aceleradores são focadas em empresas que possuem um 

grande potencial de crescimento mais acelerado, essas auxiliam tanto financeiramente quanto 

administrativamente nas empresas aceleradas. As aceleradoras geralmente são constituídas por 

empreendedores e também investidores que já possuam uma boa experiência de mercado, em 
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sua maioria as aceleradoras usam capital privado, podendo ser de grandes corporações ou dos 

próprios investidores. 

Sabendo da grande necessidade e dificuldades que os criadores das Startups possuem 

para administrar os seus negócios, as aceleradoras podem oferecer sessões de mentoria, que 

servem de grande apoio ao novo empreendedor aumentando suas chances de terem sucesso. 

Também algo que pode viabilizar uma Startup, é o chamado Investidor Anjo, que foi 

um termo originário dos Estados Unidos mais ou menos no século 20, onde pessoas de poder 

aquisitivo alto, custeavam os custos de produção de algum produto ou peça em troca de 

compartilhar o retorno financeiro com o empreendedor envolvido no acordo.  

Em nossos dias, a essência desse tipo de ajuda continua a mesma, geralmente o criador 

da Startup apresenta sua ideia ressaltando os benefícios e a lucratividade do negócio, em 

apresentações curtas de 5 a 15 minutos, com o propósito de conseguir o interesse desses 

investidores para alavancar suas Startups, neste caso, o investidor geralmente se torna um sócio 

do negócio quando o mesmo decide investir. 

Segundo o Anjos do Brasil (2013) o número de investidores anjo ainda é pequeno em 

comparação a outros países, porém está ocorrendo um crescimento neste aspecto no país. Em 

pesquisa realizada em 2013 foi constatado que o número de investidores anjo brasileiros cresceu 

de 6300 para 6450 pessoas entre 2012 e 2013, ainda segundo este estudo o valor médio aplicado 

por investidor anjo aumentou de R$ 79.000 para R$ 96.000 no mesmo período, ou seja, esse 

tipo de prática está em franco desenvolvimento e crescimento, o que poderá trazer maior 

chances de uma Startup se tornar consolidada ao longo dos anos como empresa, sendo que 

vários desses investidores podem trazer uma experiência de gerenciamento de projetos que 

muitas vezes o idealizador da ideia da criação da Startup não possui.  

2.3 Tipos de Startups 

Segundo Steve Blank (2013) existem seis tipos de Startups: 

a) LifeStyle Startup – “São aquelas criadas por pessoas que desejam viver suas paixões pessoais, 

geralmente esse tipo de Startup consiste em dar aulas sobre hobbies próprios, vender artigos e 

itens relacionados, produzir conteúdo audiovisual, ou seja, o criador produz seus próprios 

produtos digitais, o qual é seu hobby”. 
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b) Small-Business Startups – “São startups com o principal objetivo de apenas sustentar a 

família do criador, com pouca ou nenhuma probabilidade de crescimento, sendo inviável se 

tornar algo de grande escala e com lucro alto. Constantemente o capital disponível para essas 

Startups são provenientes do próprio criador ou de seus familiares ou ainda de empréstimos 

bancários”. 

c) Scalable Startups – “São as mais procuradas por investidores e aceleradoras, os fundadores 

desse tipo de empresa confiam que a mesma possui algo inovador e disruptivo que pode mudar 

a forma como as coisas são feitas no mundo hoje, assim como as redes sociais, impressoras 3D, 

tablets, smartphones entre outros. Essas empresas focam em contratar e manter um time de 

profissionais talentosos, brilhantes e com grande criatividade para inovação”. 

d) Buyable Startups – “São startups que possam vir a ter um grande valor de mercado, com um 

custo de produção baixo, podendo ser controlada facilmente por um possível comprador”. 

e) Social Startups – “São empresas ou iniciativas com cunho social, podendo ter ou não fins-

lucrativos, tendo como principal foco tornar o mundo um lugar melhor para se viver”. 

f) Large-Company Startup – “São startups de grande proporção e maduras, que possuem a 

necessidade de não mais apenas melhorar os negócios existentes, mas também tentar abranger 

outras áreas do mercado, ou tentar uma nova inovação para se manter posicionada no mercado 

em que está inserida”. 

2.4 O que é Gerenciamento de Projetos 

Primeiramente, é importante compreender o conceito de projeto. Segundo o Guia do 

conhecimento em gerenciamento de projetos - Guia PMBOK 5ª Edição (2014, p. 3), projeto “é 

um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. A 

natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e termino definido. O término é 

alcançado quando os objetivos do projeto são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque 

seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou quando a necessidade de o projeto 

deixar de existir. ” 

Com essa definição podemos observar que uma Startup já começa suas atividades com 

um projeto em mãos, possuindo a necessidade de ser gerenciado, porém devido à necessidade 

de reduzir o time to market, que é o tempo que um produto ou serviço leva para se tornar algo 
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disponível para venda ou monetização, o projeto acaba mal gerenciado ou gerenciado de 

maneira pouco eficiente. 

Gerenciamento de projetos segundo o PMBOK (2014, p. 5) “é a aplicação do 

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

requisitos”. Um projeto é dividido em cinco grupos de processos, que são iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle, e por fim encerramento. 

“Os grupos de processos de iniciação consistem dos processos realizados para definir 

um novo projeto ou uma nova fase de um projeto obtendo autorização para iniciar o projeto ou 

a fase” (PMBOK, 2014, p. 53), ou seja, são gerados alguns documentos e realizadas algumas 

atividades para ter todo o suporte para o início do projeto. 

“Nos processos de iniciação, o escopo inicial é definido e os recursos financeiros são 

comprometidos. As partes interessadas internas e externas que vão interagir e influenciar o 

resultado geral do projeto são identificadas. Se ainda não foi designado, o gerente de projetos 

será selecionado” (PMBOK, 2014, p. 53). 

“O grupo de processos de planejamento consiste dos processos realizados para 

estabelecer o escopo total do esforço, definir e refinar os objetivos e desenvolver o curso de 

ação necessário para alcançar os objetivos. Os processos de planejamento desenvolvem o plano 

de gerenciamento do projeto e os documentos do projeto que serão usados para executá-los” 

(PMBOK, 2014, p. 54). 

“O grupo de processos de execução consiste dos processos executados para concluir o 

trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto a fim de cumprir as especificações do 

projeto” (PMBOK, 2014, p.55). 

“O grupo de processos de processos de monitoramento e controle consiste em processos 

necessários para acompanhar, analisar e organizar o progresso e o desempenho do projeto; 

identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano; e iniciar as 

respectivas mudanças” (PMBOK, 2014, p.56). 

“O grupo de processos de encerramento consiste dos processos executados para finalizar 

todas as atividades de todos os grupos de processos de gerenciamento do projeto, visando 

concluir formalmente o projeto, a fase ou as obrigações contratuais” (PMBOK, 2014, p.56). 
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O Guia PMBOK (2014, p. 61) atua em dez áreas de conhecimento distintas, onde são 

agrupados todos os 47 processos de gerenciamento, as áreas de conhecimento são: 

 Integração 

 Escopo 

 Tempo 

 Custo 

 Qualidade 

 Recursos Humanos 

 Comunicação 

 Risco 

 Aquisições 

 Partes Interessadas 

Para melhor compreensão iremos analisar o que cada uma dessas áreas de conhecimento 

abrange no gerenciamento de projetos. 

“O gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e atividades para 

identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dentro dos 

grupos de processos de gerenciamento de projetos” (PMBOK, 2014, p. 63). É neste momento 

em que o termo de abertura do projeto é desenvolvido, o qual vai autorizar o projeto para que 

o mesmo seja executado e designa quem é o gerente de projetos. Também abrange o 

desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto, a orientação e gerenciamento do 

trabalho do projeto, a realização do controle integrado de mudanças e o encerramento do projeto 

ou de uma fase do projeto, lembrando que o gerenciamento de integração concorre junto com 

o gerenciamento de escopo, custo, tempo e outros, pois estes não são sequenciais quando se 

está gerenciando um projeto, muitas vezes pode ocorrer uma mudança na fase de tempo e custo 

que necessite uma mudança no plano de gerenciamento do escopo do projeto ou de integração. 

“O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários para assegurar 

que o projeto inclui todo o trabalho necessário, para terminar o projeto com sucesso. O 

gerenciamento do escopo do projeto está relacionado principalmente com a definição e controle 

do que está e do que não está incluso no projeto” (PMBOK, 2014, p. 105). Esta área de 

conhecimento, segundo o Guia PMBOK (2014, p. 105), abrange os seguintes processos: 
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 Planejar o gerenciamento do escopo – “O processo de criar um plano de 

gerenciamento do escopo do projeto que documenta como tal escopo será 

definido, validado e controlado”. 

 Coletar requisitos – “O processo de determinar, documentar e gerenciar as 

necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos 

do projeto”. 

 Definir o escopo – “O processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada 

do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis”. 

 Criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) – “O processo de subdivisão das 

entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente 

gerenciáveis”. 

 Validar o escopo – “O processo de formalização da aceitação das entregas 

concluídas do projeto”. 

 Controlar o escopo – “O processo de monitoramento do andamento do escopo 

do projeto e do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha base do 

escopo”. 

Em seguida temos o gerenciamento do tempo do projeto, que segundo o Guia PMBOK 

(2014, p. 141) inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto. Os 

processos são: 

 Planejar o gerenciamento do cronograma – “O processo de estabelecer as 

políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, 

desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do 

projeto”. 

 Definir as atividades – “O processo de identificação e documentação das ações 

específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto”. 

 Sequenciar as atividades – “O processo de identificação e documentação dos 

relacionamentos entre as atividades do projeto”. 

 Estimar os recursos das atividades – “O processo de estimativa dos tipos e 

quantidades de material, recursos humanos, equipamentos ou suprimentos que 

serão necessários para realizar cada atividade”. 
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 Estimar as durações das atividades – “O processo de estimativa do número de 

períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades específicas 

com os recursos estimados”. 

 Desenvolver o cronograma – “O processo de análise das sequências das 

atividades, suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma 

visando criar o modelo do cronograma do projeto”. 

 Controlar o cronograma – “O processo de monitoramento do andamento das 

atividades do projeto para atualização no seu progresso e gerenciamento das 

mudanças feitas na linha base do cronograma para realizar o planejado”. 

Já no gerenciamento de custos do projeto o Guia PMBOK (2014, p. 193) afirma que este 

“inclui os processos envolvidos em planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, 

gerenciamento e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do 

orçamento aprovado”. 

Os processos dessa área de conhecimento segundo o PMBOK (2014, p. 193) são: 

 Planejar o gerenciamento dos custos – “É o processo de estabelecer as políticas, 

os procedimentos e a documentação para o planejamento, gestão, despesas e 

controle dos custos do projeto”. 

 Estimar os custos – “É o processo de desenvolvimento de uma estimativa de 

custos dos recursos monetários necessários para terminar as atividades do 

projeto”. 

 Determinar o orçamento – “É o processo de agregação dos custos estimados das 

atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha base dos 

custos autorizada”. 

 Controlar os custos – “É o processo de monitoramento do andamento do projeto 

para atualização no seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha 

de base de custos”. 

“O gerenciamento da qualidade do projeto inclui os processos e as atividades da 

organização executora que determinam as políticas de qualidade, os objetivos e as 

responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça às necessidades para as quais foi 

empreendido” (PMBOK, 2014, p. 227). 
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Os processos que compõe essa área de conhecimento, segundo o Guia PMBOK (2014, 

p. 227) são: 

 Planejar o gerenciamento da qualidade – “O processo de identificação dos 

requisitos e/ou padrões da qualidade do projeto e suas entregas, além da 

documentação de como o projeto demonstrará a conformidade com os requisitos 

e/ou padrões de qualidade”. 

 Realizar a garantia da qualidade – “O processo de auditoria dos requisitos de 

qualidade e dos resultados das medições do controle de qualidade para garantir 

o uso dos padrões de qualidade e das definições operacionais apropriadas”. 

 Controlar a qualidade – “O processo de monitoramento e registro dos resultados 

da execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e 

recomendar as mudanças necessárias”. 

No gerenciamento dos recursos humanos o Guia PMBOK (2014, p. 255) afirma que esta 

área de conhecimento “inclui os processos que organizam, gerenciam e guiam a equipe do 

projeto”. Essa área de conhecimento compreende os seguintes processos, sengo o Guia PMBOK 

(2014, p .255): 

 Planejar o gerenciamento dos recursos humanos – “O processo de identificação 

e documentação de papéis, responsabilidades, habilidades necessárias, relações 

hierárquicas, além da criação de um plano de gerenciamento do pessoal”. 

 Mobilizar a equipe do projeto – “O processo de confirmação da disponibilidade 

dos recursos humanos e obtenção da equipe necessária para terminar as 

atividades do projeto”. 

 Desenvolver a equipe do projeto – “O processo de melhoria das competências, 

da interação da equipe e do ambiente geral da equipe para aprimorar o 

desempenho do projeto”. 

 Gerenciar a equipe do projeto – “O processo de acompanhar o desenvolvimento 

dos membros da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e gerenciar 

mudanças para otimizar o desempenho do projeto”. 

No gerenciamento de comunicações do projeto, o Guia PMBOK (2014, p. 287) 

conceitua que esta área de conhecimento “inclui os processos necessários para assegurar 

que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, distribuídas, armazenadas, 
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recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente dispostas de maneira 

oportuna e apropriada”. Contendo os processos abaixo, segundo o Guia PMBOK (2014, 

p. 287): 

 Planejar o gerenciamento das comunicações – “O processo de desenvolver 

uma abordagem apropriada e um plano de comunicações do projeto com 

base nas necessidades de informação e requisitos das partes interessadas e 

nos ativos organizacionais disponíveis”. 

 Gerenciar as comunicações – “O processo de criar, coletar, distribuir, 

armazenar, recuperar, e de disposição final das informações do projeto de 

acordo com o plano de gerenciamento das comunicações”. 

 Controlar as comunicações – “O processo de monitorar e controlas as 

comunicações no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto para assegurar 

que as necessidades de informação das partes interessadas do projeto sejam 

atendidas”. 

Ao conceituar o gerenciamento dos riscos do projeto o Guia PMBOK (2014, p. 309) 

determina que esta área de conhecimento “inclui os processos de planejamento, identificação, 

análise, planejamento de respostas e controle de riscos de um projeto”. Essa área de 

conhecimento é composta pelos processos abaixo, segundo o Guia PMBOK (2014, p. 309): 

 Planejar o gerenciamento dos riscos – “O processo de definição de como 

conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto”. 

 Identificar os riscos – “O processo de determinação dos riscos que podem afetar 

o projeto e de documentação das suas características”. 

 Realizar a análise qualitativa dos riscos – “O processo de priorização dos riscos 

para a análise ou ação posterior através da avaliação e combinação de sua 

probabilidade de ocorrência e impacto”. 

 Realizar a análise quantitativa dos riscos – “O processo de analisar 

numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto”. 

 Planejar as respostas aos riscos – “O processo de desenvolvimento de opções e 

ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do 

projeto”. 
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 Controlar os riscos – “O processo de implementar planos de respostas aos riscos, 

acompanhar os riscos identificados, monitorar riscos residuais, identificar novos 

riscos e avaliar a eficácia do processo de gerenciamento dos riscos durante todo 

o projeto”. 

Em gerenciamento das aquisições do projeto temos os “processos necessários para 

comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto” (PMBOK, 

2014, p. 355). O gerenciamento das aquisições é composto pelos seguintes processos, segundo 

o Guia PMBOK (2014, p. 355):  

 Planejar o gerenciamento das aquisições – “O processo de documentação das 

decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando 

fornecedores em potencial”. 

 Conduzir aquisições – “O processo de obtenção de respostas de fornecedores, 

seleção de um fornecedor e adjudicação de um contrato”. 

 Encerrar as aquisições – “O processo de finalizar cada uma das aquisições do 

projeto”. 

E por último, o Guia PMBOK (2014, p. 391) determina o gerenciamento das partes 

interessadas como algo que “inclui os processos exigidos para identificar todas as pessoas, 

grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto, analisar as 

expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto, e desenvolver estratégias de 

gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz das partes interessadas nas decisões e 

execução do projeto”. Essa área de conhecimento possui os seguintes processos, segundo o 

Guia PMBOK (2014, p. 391): 

 Identificar as partes interessadas – “O processo de identificar pessoas, grupos ou 

organizações que podem impactar ou serem impactos por uma decisão, atividade 

ou resultado do projeto e analisar e documentar informações relevantes relativas 

aos seus interesses, nível de engajamento, interdependências, influência, e seu 

impacto potencial no êxito do projeto”. 

 Planejar o gerenciamento das partes interessadas – “O processo de desenvolver 

estratégias apropriadas de gerenciamento para engajar as partes interessadas de 

forma eficaz no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto com base na análise 

de suas necessidades, interesses, e impacto potencial no sucesso do projeto”. 
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 Gerenciar o engajamento das partes interessadas – “O processo de se comunicar 

e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas 

necessidades/expectativas deles, abordar as questões à medida que elas ocorrem, 

e incentivar o engajamento apropriado das partes interessadas nas atividades do 

projeto”. 

 Controlar o engajamento das partes interessadas – “O processo de monitorar os 

relacionamentos das partes interessadas do projeto em geral, e ajustar as 

estratégias e planos para o engajamento das partes interessadas”. 

Muito se acha que seguir o Guia PMBOK seria apenas para projetos de grande duração, 

ou de grandes proporções, ou mesmo consideram esse tipo de gerenciamento inadequado para 

projetos de Startups, com isso surgiram algumas metodologias, mas simples e concisas para 

gerenciar projetos, que são as metodologias ágeis, porém alguns autores como Fábio Cruz, 

propõem que é possível adaptar o Guia PMBOK com as metodologias ágeis para se obter algo 

robusto e ágil. Veremos algumas dessas abordagens para servir como base para nosso estudo. 

2.5 Metodologias Ágeis 

As metodologias ágeis surgiram da necessidade de gerenciar de forma mais simples o 

desenvolvimento de softwares, que possuem como característica a necessidade de entregar uma 

nova melhoria, serviço ou produto em um curto período de tempo. Em 2001 foi criado o 

manifesto ágil por Alistair Cockburn e Jim Hishsmith, que possuem algumas diretrizes que 

levaram a se tornaram uma vertente independente dos padrões criados a partir do PMBOK. 

Primeiro tópico citado no manifesto ágil é “Indivíduos e interações mais que processos 

e ferramentas”, isso seria uma grande característica, onde a interação entre pessoas e equipes é 

valorizada de forma a obter um resultado mais efetivo do que o uso de ferramentas pré-

moldadas. Jim Highsmith afirma que “a valorização dos indivíduos e as interações mais que os 

processos e ferramentas leva em conta que, em última instância, quem gera produtos e serviços 

são os indivíduos, que possuem características únicas individualmente e em equipe como 

talento e habilidade” (Highsmith, 2004). Já Cockburn afirma que “a qualidade da interação 

entre membros do time é importante para a solução de problemas no desenvolvimento do 

projeto” (Cockburn, 2007). 

Em segundo lugar é citado que “Software em funcionamento mais que documentação 

abrangente”, ou seja, é mais importante que haja um produto ou serviço funcional do que um 
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manual de instruções longo e complexo do uso do mesmo. Na visão de Cockburn “o software 

em funcionamento é o único indicador válido do que a equipe de fato construiu” (Cockburn, 

2007).  

Por terceiro vemos “Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos”, este 

tópico foca na necessidade de empatia com o cliente que está demandando o produto antes de 

contratos com o foco cego em lucro apenas. Para Cockburn “no desenvolvimento ágil não há 

“nós” e “eles”, há simplesmente “nós”, o que significa que clientes e desenvolvedores, de 

software no caso, estão do mesmo lado, colaborando para produzir o software que traga valor 

para estes clientes” (Cockburn, 2007), ou seja, há a necessidade de uma correlação constante 

com o cliente do projeto, trazendo o mesmo para ser um apoiador e colaborador do projeto. 

Por último “Responder a mudanças mais que seguir um plano”, ou seja, estar atento às 

mudanças de mercado e adaptar o produto ou serviço à essas mudanças do que seguir um plano 

pré-elaborado que poderia se tornar obsoleto com o passar do tempo até a entrega final do 

produto ou serviço. Conforme Highsmith, “todo projeto deve balancear o planejar com o mudar, 

dependendo do nível de incerteza inerente a ele, com isso em projetos onde há alta incerteza, a 

investigação e a concepção mental predominam sobre o planejamento e a execução restrita de 

tarefas planejadas” (Highsmith, 2004). 

2.7 Tipos de Metodologias Ágeis 

2.7.1 Scrum 

“Scrum é um framework ágil, simples e leve, utilizado para a gestão do desenvolvimento 

de produtos complexos imersos em ambientes complexos. Scrum é embasado no empirismo e 

utiliza uma abordagem interativa e incremental para entregar valor com frequência e, assim, 

reduzir os riscos do projeto”. (SABBAGH, 2013, p. 17)  

“Scrum é um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas 

complexos e adaptativos, enquanto produtiva e criativamente entregam produtos com o mais 

alto valor possível. ” (SCHWABER; SUTHERLAND, 2013, p. 3) 

O Scrum é uma metodologia ágil que surgiu com projetos de gerenciamento de 

softwares, onde o escopo total do projeto é dividido em fases menores ou ciclos que são 

chamados neste framework de Sprints, que possuem uma duração de tempo que pode variar 

entre duas semanas a um mês. 
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 Em uma lista chamada de Backlog, são colocadas e priorizadas todas as atividades 

necessárias para a realização do projeto, então a equipe técnica do projeto no início de cada 

Sprint realiza uma reunião chamada de Sprint Planning para determinar quais atividades serão 

realizadas naquela interação de acordo com a capacidade de realização e entrega da equipe, 

juntamente com a determinação ou estimativas dos tempos de realização das tarefas. 

 Durante o Sprint, diariamente é feita uma reunião para revisar o que foi realizado no dia 

interior e também manter todos alinhados com o andamento do projeto, essa reunião é chamada 

de Daily Scrum. 

 Ao final do Sprint a equipe convida as partes interessadas para apresentar as 

implementações feitas, essa reunião é chamada de Sprint Review Meeting, apresentando e 

demonstrando os benefícios de cada item feito, tirando dúvidas sobre a usabilidade do que foi 

feito afim de obter o aceite por parte de quem solicitou a implementação. Após isso a equipe 

avalia todos os fatos e acontecimentos que ocorreram durante o último Sprint que encerrou, 

para elaborar as lições aprendidas deste período, sendo que o documento gerado é revisado a 

cada final de Sprint, essa reunião é chamada de Sprint Retrospective, por fim se inicia um novo 

Sprint repetindo o ciclo. 

 Algo opcional ao ciclo de Scrum é usar uma técnica de planejamento das tarefas 

chamado de Planning Poker, segundo Sabbagh (2013, p.130), o Planning Poker pode ser 

resumido aos seguintes passos: 

1. Alguém – “Scrum Master, Product Owner ou membro do Time de Desenvolvimento – 

lê o próximo item a ser estimado. O Scrum Master facilita a sessão” (SABBAGH, 2013); 

2. “Os membros do Time de Desenvolvimento rapidamente refletem sobre esse item e 

esclarecem dúvidas com o Product Owner”; 

3. “Cada membro do Time de Desenvolvimento então escolhe uma carta com a sua 

estimativa para o trabalho necessário para o Time de Desenvolvimento desenvolver o 

item, sem mostrar a carta imediatamente”; 

4. “Todos mostram as cartas, colocando-as sobre a mesa ao mesmo tempo. Desta forma, 

evita-se ancoragem, ou seja, que se aceite sem reflexão a influência dos outros”; 

5. “Os membros do Time de desenvolvimento que deram a estimativa mais alta e a mais 

baixa conversam diante dos outros e defendem suas estimativas, justificando o porquê 

dos valores escolhidos”; 
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6. “Uma ou mais rodadas de escolha de estimativas para o item são realizadas, até os 

membros do Time de Desenvolvimento chegarem a um consenso”. 

2.7.2 Membros da Equipe Scrum 

 Algumas pessoas possuem papéis chaves durante esse tipo de metodologia, segundo 

Schwaber e Sutherland, a equipe do Scrum ou time Scrum é composto pelo Product Owner, o 

Time de Desenvolvimento e o Scrum Master (Schwaber; Sutherland, 2013, p.5). Sendo que a 

equipe se gerencia e se organiza, Schwaber e Sutherland(2013, p.5) afirmam que “times auto 

organizáveis escolhem qual a melhor forma para completarem seu trabalho, em vez de serem 

dirigidos por outros de fora do Time”. O foco aqui se demonstra ser na força e união na equipe 

evitando influências externas desnecessárias dando mais poder de decisão e escolha para a 

equipe que produzirá o produto ou serviço. 

2.7.2.1 Scrum Master 

 Segundo o Guia Scrum (2013, p. 7) o “Scrum Master é responsável por garantir que o 

Scrum seja entendido e aplicado. O Scrum Master faz isso para garantir que o Time Scrum 

adere à teoria, prática e regras do Scrum. O Scrum Master ajuda aqueles que estão fora do Time 

Scrum a entender quais das suas interações com o Time Scrum são úteis e quais não são”. 

 O Scrum Master possui como principais responsabilidades:   

 Ser um mentor para o Product Owner e para a equipe de desenvolvimento; 

 Ser uma referência e um ponto de consulta sobre o processo do Scrum 

 Garantir que não haja interferências externas à equipe do Scrum 

 Garantir que não haja impedimento para a realização das atividades durante o Sprint 

Quando há problemas na equipe que atrapalhem o processo, o Scrum Master deve agir para 

ajudar a equipe a resolver esses problemas que podem ser internos ou externos à equipe. Porém 

se está ocorrendo algo que impede o trabalho da equipe e que está fora do alcance da mesma de 

mudar essa situação, o Scrum Master assume a responsabilidade para a resolução. 

Como mentor, o Scrum Master ajuda o Product Owner a entender bem as suas 

responsabilidades e auxilia a equipe de desenvolvimento a manter-se motivada e engajada nas 

suas atividades. 
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2.7.2.2 Product Owner 

 O Guia Scrum (2013, p. 5) conceitua que o “Product Owner, ou dono do produto, é o 

responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho do Time de Desenvolvimento. O 

Product Owner é a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog. O Product Owner é uma 

pessoa e não um comitê. O Product Owner pode representar o desejo de um comitê no Backlog, 

mas aqueles que quiserem uma alteração nas prioridades dos itens do Backlog devem convencer 

o Product Owner”. 

O Product Owner possui as seguintes responsabilidades: 

 Expressar de forma clara e objetiva os itens do Backlog; 

 Ordenar os itens do Backlog para alcançar as metas e objetivos; 

 Garantir o valor do trabalho realizado pelo Time de Desenvolvimento; 

 Garantir que o Backlog seja visível, transparente, claro para todos, e mostrar o 

que o Time Scrum vai trabalhar; 

 Garantir que o Time de Desenvolvimento entenda os itens do Backlog no nível 

necessário. 

2.7.2.3 Time de Desenvolvimento 

No Guia Scrum (2013, p. 6) o “Time de Desenvolvimento consiste de profissionais que 

realizam o trabalho de entregar uma versão funcional que potencialmente incrementa o produto 

“pronto” ao final de cada Sprint. Os Times de Desenvolvimento são estruturados e autorizados 

pela organização para organizar e gerenciar seu próprio trabalho. A sinergia resultante 

aperfeiçoa a eficiência e a eficácia do Time de Desenvolvimento como um todo”. 

O Time de Desenvolvimento possui as seguintes responsabilidades: 

 Se auto organizar para transformar o Backlog em incrementos de 

funcionalidades; 

 Ser multifuncional para criar os incrementos do produto; 

 Determinar o que será entregue na interação; 

2.7.3 Kanban 
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 Segundo o livro Lean Startup ou Startup Enxuta (2012, p. 99) “o método é inspirado na 

experiência Toyota e com o Sistema Toyota de Produção, em que a produção é “puxada” pela 

necessidade e disponibilidade, limitando a quantidade de trabalho em andamento”. 

 O Kanban é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software, mas que também 

poder ser adaptado para outros fins, que se baseia nas práticas Lean que tem como propósito 

maximizar o desempenho do processo de desenvolvimento de software. Eric Ries afirma que 

“o Kanban se baseia na limitação do trabalho em execução (Work In Progress, ou WIP), através 

de uma ferramenta visual”. A palavra Kanban possui o significado de sinalização visual, sendo 

que o uso da ferramenta se baseia em um quadro dividido em colunas que representam certas 

fases de progresso das tarefas.  

Segundo Ries (2014, p.99), “um quadro Kanban pode ser implementado usando-se de 

três colunas inicialmente: a fazer (to do), em progresso (WIP) e concluído (done). Cada história 

(tarefa ou unidade de trabalho) se desloca entre essas colunas”. 

“Uma vez que o limite de trabalho em progresso é atingido com frequência, pode-se 

dividir essa coluna em cada um de seus constituintes (por exemplo: design, implantação, testes) 

de forma que os gargalos passem a ser evidentes e possam ser trabalhados. O sucesso do Kanban 

depende do comprometimento organizacional com a melhoria gradual e contínua de processos”. 

2.7.3.1 Quadro Kanban ou Kanban Board 

 Para exemplificar o funcionamento do quadro Kanban Board digamos que possuímos as 

seguintes tarefas: A, B, C, D, E, F, H, I, e digamos que as tarefas A, B e C já foram concluídas, 

as tarefas E, F ainda precisam ser feitas e as tarefas D, H, I estão no momento em 

desenvolvimento pela equipe de trabalho. Nosso quadro ficaria da seguinte maneira: 

A fazer Em andamento Concluída 

E D A 

F H B 

 I C 

Tabela 1: Quadro Kanban 1. Fonte: próprio autor 

Agora digamos que um dos membros da equipe de trabalho conclua a tarefa D e agora 

pretende desenvolver a tarefa E, com isso nosso quadro ficaria da seguinte maneira: 
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  A fazer Em andamento Concluída 

 E A, D 

F H B 

 I C 

Tabela 2: Quadro Kanban 2. Fonte: próprio autor 

O benefício do uso do Kanban é a facilidade do acompanhamento visual do andamento 

das tarefas, sendo que todos os membros da equipe envolvidos com o desenvolvimento das 

tarefas têm acesso ao quadro, sendo inclusive participantes no gerenciamento do mesmo. O 

quadro Kanban pode ser criado tanto fisicamente com auxílio de lousas, quadros ou até mesmo 

paredes e post-its, como pode ser criado virtualmente com auxílio de aplicativos web ou móveis 

como o Trello e o KanbanFlow. 

2.7.4 Extreme Programming ou XP 

 Segundo Ries (2014, p. 99), “Extreme Programming ou XP baseia-se em cinco valores: 

“comunicação, feedback, simplicidade, coragem e respeito. A partir destes valores são 

elaborados quatorze princípios e, a partir destes, vinte e quatro práticas concretas que podem 

ser aplicadas pelos times em seu dia a dia. As práticas necessitam dos princípios para ter 

propósito, e os valores fornecem a consistência e a unidade para a metodologia como um todo”.  

Comumente alguns termos que vemos hoje em empresas de desenvolvimento de 

software usam duas práticas que se originaram e se popularizaram com o XP, que são 

programação em pares (pair programming) e desenvolvimento guiado ou orientado por testes 

(test driven development, ou TDD). 

 Vinícius Manhães Teles (2014, p. 24) afirma que o “XP é um processo de 

desenvolvimento de software voltado para projetos cujos requisitos são vagos e mudam com 

frequência, desenvolvimento de sistemas orientados a objeto, equipes pequenas, 

preferencialmente até 12 desenvolvedores e desenvolvimento incremental (ou interativo), em 

que o sistema começa a ser implementado logo no início do projeto e vai ganhando novas 

funcionalidades ao longo do tempo”. Este escopo é muito característico de uma Startup, 

aumentando assim a possibilidade desses tipos de empresas usarem essa metodologia como 

ferramenta para gerenciar os projetos. 
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 Teles (2014, p. 24) conceitua que o “XP é um processo de desenvolvimento que busca 

garantir que o cliente receba o máximo de valor de cada dia de trabalho da equipe de 

desenvolvimento”, vemos que isso se relaciona muito com um dos princípios do manifesto ágil 

de que colaboração com o cliente é mais importante do que negociação de contratos. 

2.7.4.1 Valores do XP 

Como Ries (2014, p. 99) conceituou os valores que o XP se baseia são Feedback, 

Comunicação, Simplicidade e Coragem.  

 Teles (2014, p. 25) afirma que “quando o cliente aprende com o sistema que utiliza e 

reavalia suas necessidades, ele gera feedbacks para a equipe de desenvolvimento. Isto é, ele 

realimenta a equipe com alterações nas necessidades que ainda serão implementadas e, 

eventualmente, naquelas que já fazem parte do software. O feedback é um mecanismo 

fundamental que permite que o cliente conduza o desenvolvimento diariamente e garanta que a 

equipe direcione as suas atenções para aquilo que irá gerar valor, com isso percebemos que o 

cliente pode se tornar um demandante de tarefas e atividades direto com a equipe”, ou seja, essa 

metodologia reduz a distância entre o cliente e a equipe de desenvolvimento de um projeto ou 

software no caso, algo que talvez não haja em outras metodologias ou ferramentas de 

gerenciamento de projetos. 

 Para possibilitar e incentivar que o cliente conceda os feedbacks é necessário que haja 

um meio efetivo e permanente que é a comunicação. Segundo Teles (2014, p.25) “a 

comunicação entre o cliente e a equipe permite que todos os detalhes do projeto sejam tratados 

com atenção e agilidade que merecem”, diferente do que algumas metodologias em que 

geralmente a figura de um gerente faz o intermédio entre a equipe e o cliente, evitando que essa 

comunicação direta ocorra. 

 Já para que a comunicação entre a cliente e a equipe seja efetiva e eficaz Teles (2014, 

p.25) fala sobre a valor da simplicidade, ou seja, “implementar apenas aquilo que é suficiente 

para atender a cada necessidade do cliente”. Assim vemos que o foco do XP é entregar o básico 

que atenda a necessidade sem procurar entregar um diferencial, apenas o simples que atenda a 

necessidade. 

 Por último Teles (2014, p.26) entende que “dado que o sistema é desenvolvido de forma 

incremental, a equipe está continuamente fazendo a manutenção do software e criando novas 

funcionalidades. Em muitos casos, ela irá alterar algo que vinha funcionando corretamente, o 
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que leva ao risco de gerar falhas no sistema. Por esta razão, a equipe precisa ser corajosa e 

acreditar que, utilizando as práticas e os valores do XP, será capaz de fazer o software evoluir 

com segurança e qualidade. É constatado que a equipe de desenvolvimento deve estar propensa 

a aceitar o risco e minimizá-lo durante a realização e execução da tarefa”. 

2.7.4.2 Práticas do XP 

 O Extreme Programming segue algumas práticas: 

 Cliente presente 

 Jogo do planejamento 

 Reunião em Pé (Stand Up Meeting) 

 Programação em par (Pair Programming) 

 Desenvolvimento guiado ou orientado à testes (TDD) 

 Reconstrução (Refactoring) 

 Código Coletivo 

 Código Padronizado 

 Design Simples 

 Metáfora 

 Ritmo sustentável 

 Integração Contínua 

 Entregas Curtas (Short Releases) 

2.7.4.2.1 Cliente Presente 

O Extreme Programming segue a diretiva de possuir o cliente próximo da equipe que irá 

desenvolver o projeto, segundo Teles (2014, p.25), “o XP trabalha com a premissa de que o 

cliente deve conduzir o desenvolvimento através do feedback que receba do sistema. Por isso é 

comum vermos algumas empresas oferecer vários meios para que os clientes possam dar um 

retorno ou um feedback do uso do produto”, vemos isso comumente ser utilizado por Startups, 

quando solicitam para o usuário avaliar o produto ou aplicativo. Teles (2014, p.27) cita que 

“para que a troca de feedback possa ocorrer e o cliente possa obter o máximo de valor do 

projeto, é essencial que ele participe ativamente do processo de desenvolvimento”. 

2.7.4.2.2 O Jogo do Planejamento 
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 É uma reunião em que o cliente avalia as funcionalidades que devem ser implementadas 

e prioriza aquelas que farão parte do próximo release (entrega) ou interação. 

 No XP, as funcionalidades são descritas em pequenos cartões e são chamadas de 

estórias. Durante o jogo do planejamento, as estórias são estimadas para que o cliente possa 

conhecer o custo da implementação de cada uma delas. A estimativa é feita utilizando-se de 

uma unidade especial chamada de ponto. 

 “O ponto representa uma unidade de tempo que varia ao longo do desenvolvimento de 

acordo com a velocidade da equipe, em que a velocidade indica o quanto a equipe foi capaz de 

implementar na interação anterior” (TELES, 2014, p. 27). O interessante dessa prática é 

observar que a equipe possui uma importância grande na determinação dos prazos para a 

realização das tarefas que foram atribuídas a ela, onde o combustível para a determinação dos 

prazos é o sentimento da equipe, ou seja, baseado em experiências anteriores o membro da 

equipe determina qual seria o prazo para a conclusão de certa tarefa ou atividade. 

2.7.4.2.3 Reunião em Pé (Stand up Meeting) 

Em Extreme Programming de Teles (2014, p. 28) “o Stand Up Meeting é conceituado como 

uma reunião diária em que a equipe se reúne a cada manhã para avaliar o trabalho que foi 

executado no dia anterior e priorizar aquilo que será implementado no dia que se inicia”. É uma 

reunião rápida que recebe o nome de Stand Up Meeting, que em inglês significa reunião em pé, 

devido a necessidade de os participantes da reunião estarem de pé durante todo o decorrer da 

mesma.  

2.7.4.2.4 Programação em Par 

“Neste caso os desenvolvedores implementam as funcionalidades em pares, ou seja, de 

frente para o mesmo computador, existem sempre dois desenvolvedores que trabalham juntos 

para produzir o mesmo código. Esta prática, que recebe o nome de programação em par, permite 

que o código seja revisado permanentemente enquanto é construído. Também contribui para 

que a implementação seja mais simples e eficaz, já que os desenvolvedores se complementam 

e têm mais oportunidades de gerar soluções inovadoras” (TELES, 2014, p. 28). Sabendo que 

muitas vezes uma Startup necessita de uma entrega rápida e eficaz, essa parece se demonstrar 

como uma boa prática a ser utilizada nestes tipos de empresas. 

2.7.4.2.5 Desenvolvimento Guiado ou Orientado pelos Testes 
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Segundo Teles (2014, p. 28), “o XP é destinado à construção de sistemas com alta 

qualidade, o que leva à necessidade de diversos mecanismos de validação para assegurar que o 

software está correto. Um desses mecanismos é a programação em par, tal como foi citado 

anteriormente. Além dela o XP também utiliza a técnica de desenvolvimento guiado pelos 

testes”. 

“Os desenvolvedores escrevem testes para cada funcionalidade antes de codificá-las. 

Fazendo isso, eles aprofundam o entendimento das necessidades do cliente (o que aprimora a 

análise), se preocupam com as interfaces externas dos métodos e classes antes de codificá-los 

(o que melhora o design), os desenvolvedores sabem até onde codificar cada funcionalidade  

(o que ajuda a manter o sistema simples) e passam a contar com uma massa de testes que pode 

ser usada a qualquer momento para validar todo o sistema” (TELES, 2014, p. 28). 

2.7.4.2.6 Reconstrução (Refactoring) 

 “É importante que o produto seja sempre melhorado e aperfeiçoado de forma 

incremental, para que esse objetivo seja atingido o XP usa a diretiva de constante Reconstrução 

ou Refactoring”, Teles (2014, p. 28) afirma que “para que o sistema possa evoluir de forma 

incremental, a equipe deve fazer com que ele expresse seus objetivos facilmente e esteja sempre 

claro e fácil de compreender”. 

 Ao conceituar refactoring Teles afirma que “é o ato de alterar um código, no caso de 

desenvolvimento de software ou aplicativo, sem afetar a funcionalidade que ele implementa. É 

usado para tornar o software mais simples de ser manipulado e se utiliza fortemente dos testes 

descritos anteriormente para garantir que as modificações não interrompam o seu 

funcionamento”. 

2.7.4.2.7 Código Coletivo 

 “No XP o sistema não é segmentado em partes, de modo que cada desenvolvedor fique 

responsável por uma delas. Os desenvolvedores têm acesso a todas as partes do código e podem 

alterar aquilo que julgarem importante sem a necessidade de pedir autorização de outra pessoa, 

pois o código é coletivo” (TELES, 2014, p. 29). Esse conceito é bem voltado para empresas de 

desenvolvimento de softwares ou de aplicativos mobile, porém, esse conceito pode sim ser 

adaptado e aplicado para outros tipos de empreendimentos, fazendo com que todos os 
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envolvidos com a criação de um produto ou projeto tenha liberdade para implementar melhorias 

sem uma autorização formal de outra pessoa. 

2.7.4.2.8 Código Padronizado 

 “Para que todos os desenvolvedores possam manipular qualquer parte do software de 

forma mais rápida, a equipe estabelece padrões de codificação que servem também para tornar 

o sistema mais homogêneo e permitir que qualquer manutenção futura seja efetuada mais 

rapidamente” (TELES, 2014, p. 29). 

2.7.4.2.9 Design Simples 

 “Para que o cliente possa obter feedback logo, a equipe precisa ser ágil no 

desenvolvimento, o que leva a optar pela simplicidade do design” (TELES, 2014, p. 29). 

2.7.4.2.10 Metáfora 

 “Para facilitar a criação de um design simples, a equipe de desenvolvimento utiliza 

metáforas, já que elas têm o poder de transmitir ideias complexas de forma simples, utilizando 

uma linguagem comum que é estabelecida entre a equipe de desenvolvimento e o cliente” 

(TELES, 2014, p. 30). 

2.7.4.2.11 Ritmo Sustentável 

 “A qualidade do design, do código, das metáforas e do sistema é determinada 

diretamente pela qualidade dos desenvolvedores e pela capacidade que eles têm de se manter 

atentos, criativos e dispostos a solucionar problemas” (TELES, 2014, p. 30). Com essa visão o 

XP espera que os envolvidos com o desenvolvimento do produto, não estejam cansados demais 

ou desmotivados provocando assim uma má qualidade da entrega do produto final. Segundo 

Teles (2014, p. 30), “o XP recomenda que os desenvolvedores trabalhem apenas oito horas por 

dia e evitem fazer horas extras, visto que é essencial estar descansado a cada manhã, de modo 

a utilizar a mente na sua plenitude ao longo do dia”. 

2.7.4.2.12 Integração Contínua 

 “Para assegurar que todo o sistema esteja sempre funcionando de forma harmoniosa, a 

equipe pratica a integração contínua, que leva os pares a integrarem seus códigos com o restante 
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do sistema diversas vezes ao dia. Cada vez que um par faz isso, ele executa os testes para 

assegurar que a integração ocorra de forma satisfatória” (TELES, 2014, p. 30). 

2.7.4.2.13 Releases curtos 

 “A equipe produz um conjunto reduzido de funcionalidades e o coloca em produção 

rapidamente de modo que o cliente já possa utilizar o software no dia a dia e se beneficiar dele. 

Durante todo o projeto, a equipe colocará o sistema em produção diversas vezes, cada vez 

incorporando mais funcionalidades e gerando mais valor” (TELES, 2014, p. 31). 

2.7.5 Canvas 

 Canvas é uma ferramenta empresarial estratégica desenvolvida para auxiliar o 

empreendedor a elaborar seus modelos de negócios, Canvas em si significa plano ou quadro de 

fundo. Iremos abordar uma metodologia baseada no Canvas que é o Project Model Canvas 

desenvolvido por José Finocchio, especialista em gerenciamento de projetos. 

2.7.5.1 Project Model Canvas 

 Baseada no Canvas essa metodologia se baseia em um quadro subdividido por fases ou 

áreas de um projeto representado pela figura abaixo. 

 

Figura 1- Project Model Canvas. Fonte: Project Model Canvas (Finocchio, 2013) 
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Este quadro pode ser tanto utilizado na criação de uma Startup ou no gerenciamento de 

um determinado projeto. 

Este quadro pode ser dividido em colunas com certas questões para auxiliar no 

preenchimento. 

 

Figura 2 – PM CANVAS – Por que?  Fonte: adaptado de Project Model Canvas (Finocchio, 2013). 

A primeira coluna contendo Justificativas, Objetivo SMART e Benefícios, são 

chamados de Por que?, ou seja, auxilia na compreensão do objetivo e motivos para a realização 

do projeto em questão. 

O quadro de justificativas, serve como um incentivo para avaliar os motivos, demandas 

e problemas que tornam significado o desenvolvimento do projeto, incentivando assim a equipe 

ou grupo levantar os problemas que este projeto se propõe a resolver. 

Já o quadro de Objetivo SMART nos ajuda a ver com clareza onde o projeto quer chegar, 

sendo fator essencial para o bom desempenho do mesmo. A palavra SMART tem o seguinte 

significado: 

Specific ou Específico; 

Measurable ou Mensurável; 



39 

 

Attainable ou Atingível; 

Realistic ou Realista; 

Time Bound ou Prazo/Quando; 

 O quando de Benefícios, é preenchido com todos os valores e ganhos decorrentes do 

desenvolvimento do projeto. 

 

Figura 3 – PM CANVAS – O que? Fonte: adaptado de Project Model Canvas (Finocchio, 2013). 

 A segunda coluna que contém Produto e Requisitos, são chamados de O que será 

produzido ou o que será entregue? Desta forma a equipe consegue determinar o escopo do 

projeto, deixando todos cientes do que exatamente deverá ser entregue neste projeto. 

 No quadro Produto deve ser descrito exatamente o que será entregue após o fim do 

desenvolvimento do projeto, no caso de um Software, poderia ser o Software com as devidas 

funcionalidades solicitadas pelo demandante do projeto, o que nos leva para o quadro de 

Requisitos, neste quadro deve ser informado todas as características e funcionalidades que a 

entrega deve ter para ser aceite pelo demandante do projeto. 

 A segunda coluna contendo Stakeholders  Externo e Equipe, determinam quem fará 

parte do projeto de forma direta ou indireta. 
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 No quadro Stakeholders Externo deverá preencher toda e qualquer pessoa que seja 

afetada ou esteja envolvida com o projeto, podendo ser afetada de forma positiva ou negativa 

após ou durante o desenvolvimento do projeto em questão. 

No quadro de Equipe deve ser preenchido com os responsáveis e envolvidos pelo 

desenvolvimento do que será entregue pelo projeto. No caso de um Software pode ser os 

desenvolvedores, testadores do sistema, equipe de design, líder da equipe de desenvolvimento, 

gerente do projeto, etc. 

 
Figura 4 – PM CANVAS – Como? Fonte: adaptado de Project Model Canvas (Finocchio, 2013). 

Na terceira coluna contendo Premissas, Grupo de Entregas e Restrições, são chamados 

de Como?, ou seja, como este projeto será entregue, para isto é preciso que as premissas e 

restrições deste projeto sejam bem claras. 

 Em Premissas, conforme Finocchio (2013, p. 52), devem ser descritas as suposições 

relativas ao tempo de execução de um projeto e seu custo de um cenário futuro ou incerto. 

 Já o quadro de Grupos de Entrega, segundo Finocchio (2013, p.55), deve ser descrito os 

melhores caminhos e as melhores atividades para que se possa medir e verificar o que está 

sendo concluído a contento das partes que irão compor o projeto como um todo. 
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 Em Restrições, segundo Finocchio (2013, p. 60), devem ser preenchidas as limitações, 

podendo ser de qualquer fonte ou origem impostas ao projeto que será desenvolvido. 

 

Figura 5 – PM CANVAS – Quando e Quanto? Fonte: adaptado de Project Model Canvas (Finocchio, 2013). 

 Na quarta e última coluna temos, Riscos, Linha do Tempo e Custos, são chamados de 

Quando? e Quanto? Onde é determinado um cronograma para o projeto a ser desenvolvido e 

também avaliado os custos envolvidos no desenvolvimento do mesmo. 

 No quadro de Riscos, devem ser avaliados as possibilidades dos elementos que podem 

sabotar ou criar uma oportunidade para o projeto, e criar uma resposta para cada um desses 

elementos identificados. 

 Na Linha do Tempo, segundo Finocchio (2013, p. 74), deve ser preenchido com a lista 

de compromissos ou prazos determinados para a produção de cada entrega durante o 

desenvolvimento do projeto. 

 Em Custos, conforme Finocchio (2013, p. 78), deve ser estimado de maneira ou forma 

resumida os custos por entrega ou por seus grupos de entrega. 

 Observamos que este método consegue tornar simples e resumir em um quadro todo o 

trabalho que é tido usando o PMBOK como referência de gerenciamento de projetos, tendo 
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como escopo uma Startup, essa metodologia pode ser de grande benefício para o planejamento 

e organização dos projetos realizados por este tipo de empresa. 

Assim concluímos alguns dos tipos mais comuns de metodologias ágeis existentes no 

mercado, que poderiam vir a servir como ferramenta de gerenciamento de projetos em Startups. 

2.8 Metodologias Híbridas 

 Existe também a possiblidade de unir duas metodologias ou ferramentas distintas, alguns 

autores até exploram essa prática e algumas grandes corporações do mercado já utilizam essa 

técnica para obter melhor resultados no gerenciamento dos projetos. 

 Iremos tratar aqui algumas dessas metodologias, sendo que estas podem ser uma prática 

nas Startups analisadas. 

 2.8.1 Scrum e PMBOK 

Em 2013, Fábio Cruz, lançou um livro chamado Scrum e PMBOK unidos no 

Gerenciamento de Projetos, onde é abordado como uma metodologia ágil como o Scrum pode 

se beneficiar do uso das práticas e ferramentas do PMBOK. 

Thiago Reis (2013, p.9) conceitua que “o Scrum não é tão abrangente quanto o guia 

PMBOK, mas, por outro lado, possui regras, cerimônias e sequenciamentos bem definidos para 

a aplicação do seu conteúdo em gerenciamento de projetos”. 

A figura abaixo ilustra como funcionaria o ciclo de vida de um projeto usando a técnica. 

 

Figura 6 – Ciclo de Vida Scrum e Guia PMBOK. Por Fábio Cruz (2013) Fonte: fabiocruz.com 
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Thiago Reis(2013, p.14) em Scrum e PMBOK, afirma que “tendo o Scrum como 

engrenagem neste ciclo, o gerenciamento ágil toma uma nova forma, sem perder a agilidade 

proposta pelo Scrum, e ganha forças e ferramentas e técnicas complementares oferecidas pelo 

Guia PMBOK sem ferir as regras no Manifesto Ágil ou seja”: 

 “Sem Burocracia”; 

 “Sem documentação excessiva”; 

 “Sem realizar processos desnecessários”; 

 “Não acrescentar lentidão ao Time Scrum e aos seus trabalhos”; 

 “Não deixar o gerente de projetos como único braço gerencial”. 

Essa metodologia proposta por Cruz (2013), demonstra que é possível aproveitar as 

melhores qualidades de ambos, conseguindo assim uma metodologia de gerenciamento ágil e 

também completa, o que poderia ser um benefício válido para as Startups, obtendo assim 

projetos de qualidade com rápida entrega no mercado, algo característico dos projetos deste tipo 

de empresa. 

2.8.1.2 Início do Projeto 

 No início de um projeto, segundo Reis (2013, p. 20), “mesmo em um ambiente ágil é 

preciso realizar algumas atividades formais, principalmente para registrar certas passagens 

importantes do projeto, como oficialização do seu início”. 

 De maneira resumida, termos nessa metodologia alguns documentos essenciais 

provenientes do PMBOK, como por exemplo o Tempo de Abertura do Projeto. Segundo Reis 

(2013, p. 22) ”o termo de abertura do projeto formaliza oficialmente o início do mesmo, 

permitindo e liberando a equipe para começar os trabalhos, e independente do ambiente do 

projeto, é altamente recomendável se publicar um termo de abertura do projeto que contenha 

pelo menos o seguinte conteúdo: ” 

 “Propósito e Justificativa do Projeto”; 

 “Requisitos de alto nível”; 

 “Riscos de alto nível”; 

 “Resumo do cronograma de marcos”; 

 “Resumo do orçamento”; 
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 “Requisitos para aprovação do projeto e quem é responsável por decidir se o projeto é 

bem-sucedido ou não”; 

 “Gerente do projeto, responsabilidade, nível de autoridade e designados”; 

 “Nome e autoridade do patrocinador que autoriza o termo de abertura”. 

Outro processo proveniente do Guia PMBOK é a identificação dos Stakeholders ou Partes 

Interessadas, onde é identificado toda e qualquer pessoa que possa vir a ser afetada pelo projeto 

ou podem também afetar o projeto de forma positiva ou negativa. 

Em seguida temos o desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto, Reis (2013, 

p. 23) afirma que este “é um importante documento para nortear todos os trabalhos de 

gerenciamento de projetos”. 

O plano de gerenciamento de projetos deve conter os seguintes conteúdos segundo Reis 

(2013, p. 23): 

 “O ciclo de vida do projeto e os processos que serão aplicados em cada fase”; 

 “Como o trabalho será executado para completar os objetivos do projeto”; 

 “Como serão gerenciadas as mudanças do projeto”; 

 “Como serão gerenciadas as configurações do projeto”; 

 “Como serão gerenciados os requisitos do projeto”; 

 “Quais as necessidades para as comunicações entre as partes interessadas”. 

2.8.1.3 Execução do Projeto 

Após o desenvolvimento dos documentos necessários para o início do projeto, as 

atividades para a realização do projeto se iniciam, Reis (2013, p. 26) chama essa fase de 

“colocando o Scrum para rodar”. 

 Segundo Reis (2013, p.26) “ao rodar o Scrum, estamos ao mesmo tempo trabalhando na 

execução do projeto, dando continuidade a atividades de planejamento, realizando testes, 

entregas e outras etapas”.  

 O PMBOK sugere o Planejamento de Ondas Sucessivas, que segundo Reis (2013, p. 

26), “se assemelha muito com os Sprints da metodologia Scrum, ou seja, consideramos aqui 

que o Planejamento em Ondas Sucessivas são os Sprints, de duração de três semanas, do 

Scrum”. 
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2.8.1.4 Backlog do Produto 

Nesta abordagem Reis (2013, p.28) afirma que o “Backlog do Produto são os requisitos 

do Projeto para o Scrum”. 

2.8.2 Scrum e XP 

 Nesta abordagem, as semelhanças existentes entre as duas metodologias acabam se 

ligando, os sprints se tornam releases, o Time de Desenvolvimento começa a trocar 

aprendizados e se desenvolvem juntos através da programação em par, o Scrum Master auxilia 

e aproxima mais o cliente do Time de Desenvolvimento e todas as práticas do XP são mantidas 

como desenvolvimento orientado à testes e também integração contínua. 

2.8.3 Scrum e Kanban 

 Nesta abordagem, o Scrum mantém os papéis dos integrantes do projeto, que são 

Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento e o Kanban é utilizado como 

ferramenta para as atividades que estão em progresso durante o Sprint, com isso fica claro para 

todos verem como está o andamento do Sprint observando o Kanban Board. 

 Dada essas metodologias e ferramentas para a gestão de projetos, temos suporte 

suficiente para analisar e compreender a pesquisa de campo. 

3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS  

3.1 Tipo de Pesquisa 

Este estudo tem como característica a realização de uma pesquisa de campo exploratória 

seguindo uma abordagem qualitativa, com o objetivo de identificar quais metodologias são as 

mais utilizadas atualmente em Startups de Tecnologia e também entender a percepção de 

benefício da metodologia utilizada no dia a dia dos envolvidos nos projetos dentro de Startups.  

Para elaboração da pesquisa, foi identificado as metodologias mais comumente 

utilizadas no mercado de tecnologia, para que o entrevistado identifique qual das metodologias 

é a utilizada pela Startup em que atua. Com isso poderemos identificar de a metodologia mais 

utilizada neste meio. 

Contudo, a pesquisa também possui perguntas abertas de modo a obter uma análise 

também qualitativa, visando obter a percepção de ganho da metodologia utilizada e se haveria 
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algum outro benefício se fosse utilizado o guia PMBOK como recurso no gerenciamento de 

projetos. 

3.2 Amostra 

 Foram selecionadas de forma aleatória, trinta e uma pessoas que atuam em empresas de 

tecnologia distintas com as características de uma Startup para a realização da pesquisa, as 

empresas são de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. 

3.3 Coleta dos Dados 

 Foi aplicado um questionário online (Anexo A) utilizando a ferramenta SurveyMonkey 

para a coleta das respostas dos entrevistados. A pesquisa foi realizada durante o período de 

Maio de 2016 à Junho de 2016. 

3.4 Análise dos Dados Coletados 

Primeiramente verificaremos o resultado dentro da amostra, sobre o uso de alguma 

metodologia de gerenciamento de projetos nas Startups.  

  

Figura 7 – Questionário, Questão 1. Fonte: Survey Monkey, próprio autor. 
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 Observamos que mesmo as Startups inicialmente possuindo baixa maturidade, em sua 

maioria segundo a pesquisa, já se utilizam de uma metodologia para gerenciar os seus projetos.  

O que demonstra que muitas Startups estão preocupadas em garantir que seus projetos, 

tenham sucesso em sua realização, obtendo a garantia e benefícios que cada metodologia de 

gerenciamento de projetos pode trazer. 

 Já na pergunta de qual metodologia é utilizada temos o seguinte resultado: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Figura 8 – Questionário, Questão 2. Fonte: Survey Monkey, próprio autor 
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Aqui observamos que a metodologia mais utilizada nas Startups é o SCRUM utilizado 

por 30% dos entrevistados, devido a necessidade de agilidade que essas empresas necessitam 

para entregar seus projetos, porém é importante notar que 10 % dos entrevistados responderam 

que usam SCRUM + PMBOK, ou seja, em algumas Startups o uso do guia PMBOK está se 

tornando habitual. 

Também expressivo é outras metodologias que estão sendo utilizadas, foram citadas em 

outros as metodologias abaixo: 

 Scrum + Kanban 

 Canvas + PMBOK 

 Usa o Guia PMBOK 

Avaliando se os entrevistados veem o uso do Guia PMBOK poderia trazer benefícios 

para a Startup em que atuam tivemos o seguinte resultado: 

 

 Figura 9 – Questionário, Questão 3. Fonte: Survey Monkey, próprio autor 
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Fica claro que mesmo as Startups preferindo gerenciar os projetos com uma abordagem 

mais ágil, a maioria dos entrevistados concordam que o uso do guia PMBOK poderia trazer 

benefício para as suas empresas. 

Por último foi questionado qual os benefícios obtidos na percepção dos entrevistados 

das metodologias que estão sendo utilizadas em suas empresas. Realizamos o Agrupamento das 

respostas para melhor análise e tivemos o seguinte resultado. 

 

Figura 10 – Gráfico de Benefícios das metodologias atualmente utilizadas. Fonte: próprio autor. 

 

Notamos aqui que as Startups ganham agilidade, velocidade, transparência e maior 

alinhamento no processo ao utilizarem as metodologias atuais na percepção dos entrevistados. 

4. CONCLUSÕES 

Este trabalho discorreu sobre o conceito de Startups que são empresas de cunho inovador 

no quesito de produto, marketing, produção entre outros, sendo que este é conceito 

relativamente novo, podemos analisar como elas funcionam hoje no âmbito nacional e como 

elas são viabilizadas, vimos que existem alguns meios para isto, como o crowdfunding, 

investidores anjos e aceleradores de Startups. Algo importante que deveria ser entendido é o 

que é gerenciamento de projetos e quais são os métodos e ferramentas para efetivamente 

gerenciar os projetos, sendo isso base para o entendimento da pesquisa de campo realizada com 

o objetivo de identificar como as Startups gerenciam seus projetos. Podemos entender como 
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funciona o gerenciamento de projetos segundo o Guia PMBOK (2014), apresentando os cinco 

grupos de processos: Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e Monitoramento e 

Encerramento, juntamente com as áreas de conhecimento e seus processos, também analisamos 

as metodologias ágeis de gerenciamento de projetos, analisando o funcionamento do SCRUM 

com papéis bem definidos com o Product Owner, o Scrum Master e o Time de 

Desenvolvimento trabalhando juntos para entregas rápidas através dos Sprints, foi apresentando 

o foco no cliente e em qualidade de desenvolvimento apresentado pela metodologia Extreme 

Programming, com técnicas interessantes como programação em par, integração contínua e 

desenvolvimento orientado à testes, outra metodologia que podemos entender melhor foi o 

KANBAN que apresenta de forma simples e clara o andamento das atividades do projeto, 

através do uso do Kanban Board, e podemos também a proposta de gerenciamento formulada 

por José Finocchio com o Project Model Canvas que apresenta uma forma resumida de se 

planejar e gerenciar projetos, apresentando de forma clara todos os aspectos do gerenciamento 

do quadro do PMCANVAS, por fim podemos ver que é possível o uso de uma metodologia 

híbrida, ou seja, ou uso de duas metodologias ágeis ou uma união entre uma metodologia ágil 

e o PMBOK para gerenciar projetos, com isso temos o suporte suficiente para atingir os 

objetivos principais deste trabalho, que foi primeiramente o de identificar se as Startups usam 

algum tipo de metodologia para gerenciar seus projetos e também identificar qual a metodologia 

é a mais utilizada neste tipo de empresas. Concluímos que a maioria das Startups entrevistadas 

já se utilizam de uma metodologia de gerenciamento de projetos tomando como base uma 

pesquisa realizada com mais de trinta participantes onde 93,6% afirmam que usam algum tipo 

de metodologia ou ferramenta para gerenciar seus projetos e também obtemos de resultado 

dessa pesquisa que a metodologia com maior adesão neste tipo de empresas é o SCRUM tendo 

o KANBAN logo em seguida, ou seja, geralmente nas Startups vemos os projetos sendo 

gerenciados através do uso de metodologias ágeis tendo como maiores benefícios o ganho de 

agilidade e transparência no processo segundo o sentimento e opinião dos participantes da 

pesquisa de campo, porém a maioria delas sentem que seriam beneficiadas por incluírem o uso 

do guia PMBOK no gerenciamento de seus projetos e inclusive vemos que mesmo as Startups 

tendo pouca maturidade em gerenciamento de projetos, vemos algumas já utilizando Guia 

PMBOK para gerenciar seus projetos e obterem benefícios do uso das ferramentas e propostas 

do guia. Com isso concluímos este estudo abrindo novas possibilidades de desdobramentos. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 Através desse trabalho se torna possível o aprofundamento nos reais benefícios que as 

Startups estão obtendo ao utilizar as metodologias ágeis para gerenciar seus projetos, e isso se 

tornar material para formar um guia de boas práticas de gerenciamento de projetos para Startups 

que estão nos primeiros passos para se tornar uma empresa madura e consolidada. Também é 

possível fazer uma comparação entre Startups que usam metodologias ágeis com aquelas que 

usam o Guia PMBOK para gerenciar seus projetos, avaliando o ganho e perdas em cada uma 

das abordagens. 
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7. ANEXOS 

Anexo A – Questionário Aplicado 

 

 


