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Resumo 

Por possuírem uma realidade diferente das grandes empresas, as de pequeno porte dispõem 

de uma estrutura de gerenciamento de projetos mais reduzida. De acordo com Kerzner 

(2003) os principais pontos comuns entre pequenas organizações em relação ao 

gerenciamento de projetos são: equipe multitarefa, projetos ocorrendo simultaneamente 

com níveis de prioridades diferentes, poucos canais de comunicação, recursos restritos, falta 

de estruturas que dão apoio ao gerenciamento de projetos, controle financeiro mais próximo, 

empresa mais susceptível a variações do mercado e maior interferência da alta gerência. As 

características citadas demandam uma metodologia de gerenciamento de projetos que seja 

adequada aos recursos disponíveis dentro de uma pequena organização. A quantidade de 

etapas indicadas como boas práticas nos modelos tradicionais burocratizam e dificultam um 

projeto que tem como principal característica a baixa duração. No entanto, a falta de adoção 

de uma metodologia implica em custos adicionais e retrabalho. Este trabalho irá analisar as 

principais características das boas práticas tradicionais e metodologias ágeis, buscando 

identificar o que poderá ser aplicado de forma simples e rápida em uma empresa de 

engenharia de pequeno porte e com projetos de curta duração. Buscando entender o cenário 

em que a empresa estudada encontra-se, suas principais atividades e processos serão 

levantados, principalmente os que dizem respeito ao gerenciamento de projetos. Além 

disso, para maior aderência das ferramentas a serem propostas, um teste de aptidão para a 

abordagem ágil será aplicado. Ao final, serão propostos ferramentas e padrões para 

aprimoramento do processo de gerenciamento de projetos. 

 

 

 Palavras Chave: gerenciamento de projetos. metodologias ágeis. pequenas 

organizações. ferramentas de gerenciamento.  

    



 

 

Abstract 

By having a different reality from the large companies, small businesses have reduced project 

management structure. According to Kerzner (2003), the main common points among these 

companies in relation to project management are: multitasking team, projects occurring 

simultaneously with different levels of priorities, few communication channels, restricted 

resources, lack of structures that support management of projects, closer financial control, 

company more susceptible to market variations and greater interference from top management. 

These characteristics demand a project management methodology that is appropriate to the 

resources available within a small organization. The number of steps indicated as good practices 

in traditional models bureaucratize and hamper a project that has as main characteristic the low 

duration. However, the lack of adoption of a methodology implies additional costs and rework. 

This work will analyze the main characteristics of traditional good practices and agile 

methodologies, seeking to identify what can be applied in a simple and fast way in a small 

engineering company with short duration projects. In order to understand the scenario in which 

the studied company is located, its main activities and processes will be raised, especially those 

related to project management. In addition, for a greater adherence of the tools to be proposed, 

an aptitude test for the agile approach will be applied. At the end, tools and standards will be 

proposed to improve the project management process. 
 

  

 Key Words: project management. agile approach. small organizations. management 

tools. 
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1. INTRODUÇÃO  

As diferentes demandas por produtos e serviços na sociedade atual fazem com que 

existam distintos modelos de negócios. Estes modelos estão inseridos dentro de organizações, 

sendo estas extremamente heterogêneas, possuindo portes, características, organogramas e 

objetivos diferentes (CHIAVENATO, 2000).  

 Desde grandes multinacionais até startups precisam dar respostas rápidas e assertivas 

ao grande fluxo de informações que circulam atualmente no mercado, instabilidade econômica 

e política. Imersa neste cenário complexo e dinâmico estão as empresas denominadas de 

pequeno e médio porte. Estas possuem como características comuns a escassez de recursos, 

sofrem forte influência do mercado externo e normalmente são administradas por estruturas 

familiares. No entanto, possuem como pontos fortes a flexibilidade e processos mais enxutos, 

o que pode refletir em agilidade frente ao mercado (ARAGON-SÁNCHEZ; SÁNCHEZ-

MARIN, 2005). 

Com o objetivo de aumentar o diferencial competitivo, incrementando a eficácia, 

produtividade e reduzindo custos se faz necessária a aplicação de boas práticas de 

gerenciamento que estejam alinhadas com as especificidades destas companhias. O 

gerenciamento de projetos pode ser visto como uma área que dará suporte em busca destes 

objetivos e impactará nos resultados intangíveis dos projetos, como por exemplo lições 

aprendidas de projetos já vivenciados (PASSOS, 2008).  

Por possuírem uma realidade diferente das grandes empresas, as pequenas empresas, 

quando possível observar, possuem uma estrutura de gerenciamento de projetos mais reduzida. 

De acordo com Kerzner (2003) os principais pontos comuns entre essas empresas em relação 

ao gerenciamento de projetos são: equipe multitarefa, projetos ocorrendo simultaneamente com 

níveis de prioridades diferentes, poucos canais de comunicação, recursos restritos, falta de 

estruturas que dão apoio ao gerenciamento de projetos, controle financeiro mais próximo, 

empresa mais susceptível a variações do mercado e maior interferência da alta gerência.  

As características citadas demandam uma metodologia de gerenciamento de projetos 

que seja adequada aos recursos disponíveis dentro de uma pequena empresa. 
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1.1. Problema  

Qual a metodologia de gerenciamento de projetos mais adequada a projetos de curta 

duração em uma empresa de pequeno porte? 

Quais práticas e ferramentas seriam mais indicadas para a empresa que será estudada? 

1.2.  Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo identificar a metodologia de gerenciamento de projeto 

adequada à empresa de pequeno porte estudada que desenvolve projetos de curta duração. 

Objetivos específicos: 

• Identificar os modelos e tipos de metodologias para gerenciamento de projetos 

existentes na literatura especializada e no mercado; 

• Elencar técnicas e ferramentas adequadas na identificação de metodologias 

para gerenciamento de projetos; 

• Propor um modelo e conjunto de orientações para implantação de boas práticas 

e ferramentas propostas pelas metodologias estudadas. 

  

1.3. Delimitação do Tema 

O trabalho se propõe a avaliar os processos de uma empresa objeto de estudo e indicar 

ferramentas disponíveis na literatura de gerenciamento ágil de projetos que possuem aderência 

a seu perfil. O estudo não tem como objetivo propor todas as boas práticas de uma mesma 

metodologia. 

 

1.4. Justificativa/Relevância 

A falta de recursos para gerenciar projetos em empresas de pequeno porte, dificulta a 

aplicação de uma metodologia tradicional para gerenciamento de projetos. A quantidade de 

etapas indicadas como boas práticas nos modelos tradicionais burocratizam e dificultam um 
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projeto que tem como principal característica a baixa duração. No entanto, a falta de adoção de 

uma metodologia implica em custos adicionais e retrabalho. 

 

1.5.  Metodologia 

A abordagem utilizada neste estudo será do tipo qualitativa. Já a tipologia pode ser 

considerada quanto aos meios pois abordará uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo 

na forma de um estudo de caso. 

 

1.6. Forma de desenvolvimento do trabalho 

O trabalho será organizado da seguinte maneira: 

O capitulo de desenvolvimento fará um estudo bibliográfico das principais 

características e processos do gerenciamento de projetos tradicional. Em seguida será abordado 

o gerenciamento ágil de projetos e o estudo de duas metodologias será realizado, buscando mais 

tarde entender os pontos onde poderão ser aplicadas. 

O capítulo referente a pesquisa de campo realizará o levantamento dos processos da 

empresa objeto do estudo de caso, aplicará um teste para identificação de aderência a 

metodologias ágeis, pontos críticos serão levantados e uma proposta de melhores práticas para 

gerenciamento dos projetos será realizada.  

A conclusão identificará as dificuldades encontradas para desenvolvimento do 

trabalho, promovendo reflexão sobre os objetivos propostos e seus desdobramentos ao longo 

do estudo.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Gerenciamento de Projetos 

Os projetos são empreendidos desde a existência do homem na terra. Ao longo do 

tempo a construção de monumentos tais como pirâmides e catedrais podem ser considerados 

projetos e estes podiam levar até centenas de anos para sua conclusão. Devido a necessidade de 

respostas mais rápidas ao mercado, os projetos são demandados com cada vez menos tempo de 

execução (PASSOS, 2008). O gerenciamento de projetos que remete a estrutura que 

observamos hoje, teve início aproximadamente em 1950, com foco principal na defesa 

aeroespacial e construção civil (AMARAL et al, 2011).  

A partir daí foram criadas as primeiras instituições que visavam promover melhores 

práticas, ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos, sendo uma delas o Project 

Management Institute (PMI). A divulgação deste conhecimento ocorre principalmente através 

da publicação de Bodies of Knowledge (BOKs). O guia PMBOK (Project Management Body 

of Knowledge), desenvolvido pelo PMI, tem como objetivo promover uma linguagem comum 

e diretrizes ao gerenciamento de projetos (AMARAL et al, 2011). 

A falta de conhecimento sobre todos os aspectos do produto do projeto na fase de 

iniciação, principalmente em projetos inovadores, fez com que surgissem outras propostas ou 

metodologias para gerenciamento de projetos. Estas Metodologias denominadas de 

Gerenciamento Ágil de Projeto (GAP) difundem a simplificação dos modelos tradicionais de 

gerenciamento, onde a adaptabilidade e flexibilidade são premissas básicas (AMARAL et al, 

2011). 

O Guia PMBOK não propõem uma metodologia e sim um conjunto de boas práticas, 

ou seja, diz “o que” deve ser feito, mas não “como deve” ser feito. Por este motivo, pode ser 

considerado um método engessado ou inflexível. No entanto, as sugestões propostas buscam 

cobrir as várias áreas do gerenciamento de projetos desde seu início até o encerramento. Já 

algumas metodologias ágeis podem conter falhas no gerenciamento de etapas anteriores ou 

posteriores ao desenvolvimento do produto, como por exemplo: custos, riscos, tempo, 

aquisições, qualidade e orçamento (CRUZ, 2013). 

 O ponto ótimo para gerenciamento de projetos seria buscar as principais vantagens de 

ambas as práticas e metodologias, complementando técnicas e buscando o sucesso no projeto.     
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2.2. Gerenciamento Tradicional de Projetos 

 

O Guia PMBOK, 5ª ed., define que o gerenciamento de projetos é a aplicação do 

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

requisitos. Foi proposto que a realização de qualquer projeto seja realizada através da aplicação 

e integração apropriadas de 47 processos de gerenciamento que estão agrupados em cinco 

grupos de processos: Iniciação, Planejamento, Execução, monitoramento e controle e 

encerramento. 

No Guia PMBOK são abordados os quarenta e sete processos divididos nas dez áreas 

de conhecimentos apresentadas, cuja utilização dos seus conceitos permite o melhor 

gerenciamento dos projetos, além de atender os objetivos do negócio.  

Para que o gerenciamento de projetos seja efetivo, o responsável pelas atividades, o 

chamado gerente de projetos, deve possuir e aplicar uma vasta gama de conhecimentos, que 

para fins didáticos, foram agrupados em dez áreas. Vargas (2009) define cada uma das áreas 

que compõe o fluxo de processos do PMBOK: 

Gerenciamento da Integração – Integração significa unificação, consolidação e 

articulação, essa área engloba os processos requeridos para assegurar que todos os elementos 

do projeto sejam adequadamente coordenados e integrados garantindo o bom andamento das 

dependências mútuas entre áreas de conhecimento e processos. Entre os processos que estão 

envolvidos nesta área do conhecimento estão: desenvolver o Termo de Abertura do Projeto 

(TAP), orientar e gerenciar a execução do projeto, realizando o controle de mudanças quando 

necessário, e encerrar o projeto ou fase. 

Gerenciamento de Escopo – O objetivo é definir e controlar o que faz parte do 

projeto. É a área que engloba os processos necessários para assegurar que, no projeto, esteja 

incluído todo o trabalho requerido além de delimitar também o que não faz parte do trabalho 

requerido. Entre os processos desta área estão: planejamento do gerenciamento de escopo, 

coleta de requisitos, definição de escopo e criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP). 

 Gerenciamento de Tempo – Área que engloba os processos necessários para 

assegurar a conclusão do projeto no prazo previsto. Entre os processos que envolvem o 

gerenciamento de tempo dos projetos estão: o planejamento e gerenciamento do cronograma, 

http://www.sigmagp.com.br/blog/2017/01/30/gerenciamento-de-projetos-esta-entre-as-carreiras-mais-promissoras-para-2017/
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estimativas dos recursos pelas atividades, durações das atividades, definição e sequenciamento 

das atividades, além do desenvolvimento e controle do cronograma. 

 Gerenciamento de Custos – Engloba os processos requeridos para assegurar que um 

projeto seja concluído de acordo com seu orçamento previsto. Os processos desta área são: 

planejamento do gerenciamento dos custos, estimativas dos custos, determinação do orçamento 

e o controle dos custos do projeto. 

 Gerenciamento da Qualidade – Área que engloba os processos requeridos para 

assegurar que os produtos ou serviços do projeto satisfaçam todas as necessidades para as quais 

ele foi idealizado. 

 Gerenciamento de Recursos Humanos – Esta área ajuda a definir como as equipes 

são compostas, as responsabilidades e papéis diferenciados de cada função, traçar um plano de 

recursos humanos auxilia que os trabalhos sejam desenvolvidos da melhor forma possível. Ela 

engloba os processos requeridos para fazer uso mais efetivo do pessoal envolvido com o 

projeto. 

 Gerenciamento das Comunicações – Área que engloba os processos requeridos para 

assegurar que as informações do projeto sejam adequadamente obtidas e disseminadas. Provoca 

o alinhamento dos objetivos, na delegação das atividades e na administração de todos os 

registros dos projetos. 

 Gerenciamento de Riscos – Área que visa planejar, identificar, qualificar, 

quantificar, responder e monitorar os riscos do projeto. Sua premissa é identificar todos buscar 

soluções para eliminar ou ao menos amenizar o impacto das situações negativas além de obter 

vantagem das oportunidades dos riscos positivos. 

 Gerenciamento das Aquisições – Também conhecido como gerenciamento de 

suprimentos ou contratos, é a área que engloba os processos requeridos para adquirir bens e 

serviços de fora da organização que desenvolve o projeto. Estão inclusos os processos de 

desenvolvimento de contratos e pedidos de compra.  

Gerenciamento das Partes Interessadas – Esta área do conhecimento diz respeito à 

identificação de todas as pessoas, grupos ou organizações envolvidas no projeto. Parte dos 

processos tem a saída de análise das expectativas de cada uma das partes, estratégias de 

integração entre os stakeholders.  
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A Figura 1 a seguir demonstra o fluxo contínuo de processos segundo o guia. 

 

 

Figura 1- Grupo de processos do gerenciamento de projetos tradicional 

Fonte: PMI (2013) 
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2.3. Gerenciamento Ágil de Projetos 

 

O foco da gestão ágil de projetos é simplificar processos, flexibilizando e absorvendo 

mudanças. Como resultado será agregado valor em um cenário dinâmico (CRUZ, 2013). 

Em 2001 um grupo interessado em métodos interativos e ágeis, buscando entender os 

motivos por trás do fracasso em desenvolvimento de software, criou a Agile Alliance, 

publicando um manifesto contendo 12 princípios e 4 valores (LARMAN, 2004).  

O Manifesto Ágil valoriza: Indivíduos e interações em vez de processos e ferramentas; 

software funcional acima de documentação extensiva; colaboração com cliente em vez de 

negociação de contrato; respostas a mudanças acima de seguir um plano (MASSARI, 2014). 

Os 12 princípios são: 

 

1.Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada 

de software com valor agregado. 

 2.Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. 

Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o 

cliente.  

3. Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos 

meses, com preferência à menor escala de tempo.  

4. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto 

por todo o projeto. 

 5. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o 

suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. 6. O método mais eficiente e 

eficaz de transmitir informações para e entre um time de desenvolvimento é através 

de conversa cara-a-cara.  

7. Software funcionando é a medida primária de progresso.  

8. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante 

indefinidamente.  

9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade.  

10. Simplicidade – a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é 

essencial.  

11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times autoorganizados. 

12. Em intervalos regulares, o time reflete sobre como se tornar mais eficaz e então 

refina e ajusta seu comportamento de acordo. (MANIFESTO FOR AGILE 

SOFTWARE DEVELOPMENT, 2001). 

 

Os métodos ágeis são mais indicados para projetos onde os cenários são complexos, 

ocorrendo incertezas em relação aos requisitos, tecnologias e recursos. A principal estratégia 

adotada é a de entregas incrementais e curtas, buscando a redução dos riscos ocasionados por 

mudanças no planejamento inicial (MASSARI, 2014). 



9 

 

De acordo com Amaral et al. (2013) no segmento de desenvolvimento de softwares, 

foram criados métodos próprios baseados nos princípios do gerenciamento ágil de projetos e 

engenharia de software, sendo alguns deles: Extremming Programin (XP), Scrum, Crystal 

Methods, Dynamic Systems Development Method (DSDM) e Feature-Driven Development 

(FDD). Já na área de manufatura e desenvolvimento de produtos outras linhas de trabalhos 

foram desenvolvidas baseadas na Manufatura Enxuta (Lean Manufacturing). Estas abordagens 

propõem o foco em adição de valor ao cliente, simplicidade e controles visuais.  

A abordagem ágil, portanto, pode ser considerada um guarda-chuva que cobre uma 

vasta gama de frameworkes, métodos, práticas e ferramentas. A Figura 2 exibe a relação entre 

alguns dos métodos que seguem os princípios e valores do manifesto ágil (PMI, 2017) 

 

 

Figura 2 – Metodologias com características ágeis. 

Fonte: PMI (2017) 

 

O Manifesto Ágil pode ser visto como uma das primeiras discussões públicas sobre 

gerenciamento de projetos ágeis e deste surgiram uma série de outros trabalhos. Um deles é o 

desenvolvido por Highsmith (2004) onde a autogestão, adaptabilidade a mudanças, colaboração 

e envolvimento da equipe são propostos através de seis princípios representados pela Figura 3. 
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Figura 3 – Princípios de gerenciamento ágil de projetos 

Fonte: Higsmith (2004, p.28) 

 

Em seu trabalho Amaral et al. (2011) busca sintetizar as características de 

gerenciamento ágil de projetos, defendidas por diversos autores (BOEHM & TUNER, 2004; 

HIGSMITH, 2004; CHIN, 2004; COHN, 2006; AUGUSTINE, 2005; DECARLO, 2004) em 

nove princípios: aplicar técnicas simples e visuais de gerenciamento de projetos (simplicidade), 

flexibilidade do processo para absorver mudanças no projeto, buscar excelência técnica, agregar 

valor para o cliente e a equipe de projeto, utilizar o conceito de interação e entregas parciais, 

promover a autogestão e a auto-organização, encorajar a tomada de decisão participativa, 

encorajar a inovação e a criatividade e promover a interação e comunicação entre os membros 

da equipe.  

De acordo com Amaral et al. (2011) podem ser considerados quatro diferenciais mais 

representativos para o gerenciamento ágil de projetos: autogestão, visão, iteração e 

envolvimento com o cliente. 
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2.3.1. Scrum 

 

O Scrum é considerado um framework onde entregas incrementais e processos 

empíricos são utilizados, não sendo considerado um processo ou uma técnica especificamente. 

Este framework tomou visibilidade através do Guia do Scrum, de Ken Schwaber (2011), porém 

é utilizado em produtos complexos desde a década de 90 (CRUZ, 2013).   

O processo empírico pode ser entendido como a aquisição do conhecimento através da 

experiência e estes são baseados em três pilares de sustentação: transparência, inspeção e 

adaptação (MASSARI, 2014): 

A transparência garante que todos os fatores que impactam na entrega do resultado do 

projeto devem estar visíveis a todas as partes interessadas do projeto. 

A inspeção requer que os processos sejam totalmente inspecionados frequentemente, 

garantindo que variações sejam levantadas e todos os aspectos que possam impactar no 

resultado do projeto sejam corrigidos rapidamente.  

Caso detectada uma anomalia durante o processo de inspeção, a adaptação deverá 

ocorrer o mais rápido possível no processo ou material que se encontra fora dos limites 

aceitáveis para entrega.  

Este framework é indicado para aplicação em equipes de pequeno porte, possuindo 

papéis e responsabilidades para a equipe, realizando eventos de duração fixa e suportados por 

artefatos (MASSARI, 2014).  

O time Scrum é composto pelos seguintes papéis: Scrmmaster, Product Owner e a 

equipe de desenvolvimento. O Scrummaster pode ser visto como o treinador da equipe, atuando 

como facilitador e removendo impedimentos que possam atrapalhar a equipe. Ele é responsável 

por garantir que a equipe siga o fluxo Scrum, auxiliando que ela seja auto gerenciável e 

interdisciplinar. Já o Product Owner (PO) é responsável por elaborar a visão do produto, 

priorizando e ordenando o backlog, entregando valor ao cliente através do entendimento do 

negócio e garantindo visibilidade ao backlog. O terceiro e último papel é da equipe de 

desenvolvimento ou time.  Esta equipe deve ser auto-organizada e multifuncional, 

transformando o backlog do produto em incrementos que permitam que funcionalidades sejam 

entregues para o cliente (CRUZ, 2013). 



12 

 

Os eventos ou cerimônias são realizados em ciclos de duração fixa e trabalhos 

definidos (timeboxed). Este ciclo é chamado de sprint e é realizado normalmente entre 2 e 4 

semanas. Esta iteração é constituída dos eventos: planejamento da sprint, reuniões diárias (daily 

scrum), revisão da sprint e retrospectiva da sprint (CRUZ, 2013).  

A reunião de planejamento da sprint é um evento de no máximo 8 horas (podendo ser 

subdividido em dois eventos de 4 horas), onde é realizado o planejamento do trabalho a ser 

desenvolvido durante uma sprint e marca seu início. Nesta cerimônia é definido o que será feito 

e como serão feitos os itens selecionados do backlog (MASSARI, 2014).  

Reuniões diárias de no máximo quinze minutos também são considerados eventos do 

Scrum. Esta reunião tem como objetivo alinhar e compartilhar o conhecimento através da 

resposta a três perguntas: o que foi realizado desde a última reunião diária, o que será realizado 

naquele dia e quais são os impedimentos ou obstáculos no caminho do da equipe. Esta reunião 

não pode ser confundida com uma reunião de status, apenas as perguntas citadas deverão ser 

respondidas com o intuito de alinhar o trabalho da equipe (CRUZ, 2013).  

Após uma sprint deve ocorrer a revisão ou apresentação da sprint, tendo como meta 

apresentar o trabalho desenvolvido ao Product Owner, que fará a aprovação ou solicitação de 

revisão do trabalho. Além disso é comparado o trabalho previsto versus realizado e este evento 

deve ter no máximo 4 horas de duração. 

A retrospectiva da sprint é executada ao término de uma sprint e antes do início da 

próxima iteração. Tem como objetivo fazer com que a equipe levante melhorias atingíveis para 

a próxima sprint, refletindo sobre o as relações, processos e ferramentas adotadas. É indicado 

que esta reunião tenha duração máxima de 4 horas e três questões-chaves provocam a reflexão 

da equipe: o que correu bem e deve ser repetido na próxima sprint, o que precisa ser melhorado 

para a próxima sprint e o que deve ser diferente ou retirado da próxima sprint.  

Os artefatos podem ser classificados em product backlog, sprint backlog, definição de 

pronto (done). O product backlog é uma lista ordenada, priorizada e controlada pelo product 

owner dos requisitos necessários para entrega do produto. 

A partir da product backlog são geradas as atividades técnicas que deverão ser 

exercidas para atingimento dos requisitos. Esta lista de atividades é registrada na sprint backlog 

e é controlada pela equipe de desenvolvimento. 
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É muito importante estar definido o que é considerado feito (done) para um requisito. 

Este critério pode levar em conta testes, desenvolvimento ou homologação (CRUZ, 2013).  

Além dos artefatos mencionados podem ser aplicadas Histórias, Quadro de tarefas 

(tashboard) e o burndown (CRUZ, 2013).  

A Figura 4 ilustra o ciclo de vida Scrum, contendo as cerimônias e iterações menores 

que permitem entrega de valor ao cliente em menor tempo.  

  

 

    

 

Figura 4 – Ciclo Scrum 

Fonte: http://www.fabiocruz.com.br/ 
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2.3.2. Método Iterativo e Visual para Gestão de Projetos (IVPM2) 

 

O método Iterative and Visual Project Management Method (IVPM2) foi 

desenvolvido por Amaral et al. (2011) para um grupo de empresas de base tecnologia em São 

Carlos/SP. Este método busca correlacionar as técnicas e ferramentas de diversas abordagens 

ágeis e tradicionais, trazendo também métodos e procedimentos para o desenvolvimento de 

produtos físicos. 

As principais características do método IVPM2 são: 

• Aplicação de técnicas simples de gestão de escopo e tempo; 

• Utilização de quadros visuais; 

• Aplica conceitos de desenvolvimento de produtos através de processos, fases 

e revisão de fases; 

• Incentiva o aprendizado evolutivo através de entregas em curtos espaços de 

tempo e iterações; 

• Promove a interação entre cliente e equipe através de avaliações; 

• Disponibiliza um modelo simplificado de documentos e indicadores; 

• Incentiva a auto-organização e auto-gestão da equipe através de 

compartilhamento de responsabilidades; 

• Não demanda investimento significativo em ferramentas e recursos dedicados. 

 

Para Amaral et al (2011) os elementos principais do modelo referencial criado podem 

ser classificados em quatro grupos: atores, modelos de atividades, artefatos e métodos e 

ferramentas.  
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2.3.2.1. Atores 

Os principais papéis do método seguem nomenclatura parecida à metodologia 

tradicional, dividindo em cliente, patrocinador, gerente de projeto, equipe de projeto e 

envolvidos no projeto. Além de ser responsável pela entrega das atividades, a equipe de projeto 

auxilia no monitoramento e controle do projeto. Já o cliente é o papel de maior destaque e 

participa da construção da visão do produto e acompanha as iterações realizadas. 

 

2.3.2.2. Modelos de Atividades  

Através de um paralelo com os processos das metodologias tradicionais (iniciação, 

planejamento, execução, controle, monitoramento e encerramento) o IPVM2 propõem a 

utilização de sete grupos de processo. A Figura 5 representa os grupos, sua relação e influência 

dos atores. 

 

 

Figura 5 – Processos IPMV2 

Fonte: Amaral et al. (2011) 

 

A elaboração da visão deve dispor de uma descrição desafiadora e motivacional do 

resultado desejado, especificações e metas do produto, visão geral da equipe, meios de 

comunicação, descrição dos contornos do projeto através do escopo, custo e prazo por exemplo. 

É equivalente ao processo de iniciação e planejamento das metodologias tradicionais.  
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A definição do plano de entrega é relacionada as iterações e entregas que deverão ser 

realizadas ao longo do tempo, exibidas de forma simples e visual.   

A natureza dinâmica e iterativa dos projetos ágeis demanda que o histórico de 

alterações e decisões sejam definidos e armazenados em um repositório. Desta forma a equipe 

não se perde e tem acesso a versão final de cada resultado. 

Substituindo o grupo de execução da abordagem tradicional, a execução da iteração e 

atualização requer que as atividades sejam executadas e seus respectivos resultados e problemas 

sejam atualizados. 

A avaliação do projeto de forma ampla deve ser feita além das avaliações realizadas 

durante o térmico de cada fase, buscando verificar a estabilidade e coerência do conjunto. 

O encerramento inclui atividades de encerramento de contratos e registro de lições 

aprendidas. Este processo é o mesmo da abordagem tradicional.  

 

2.3.2.3. Artefatos 

Os artefatos devem ser registros simples e descentralizados, subdivididos nas seguintes 

áreas: artefatos sobre visão, sobre planos e controles e sobre o produto final do projeto.   

 

2.3.2.4. Métodos e Ferramentas 

Através do estudo de diversas ferramentas propostas por metodologias ágeis Amaral 

et al. (2011) seleciona métodos e os classifica de acordo com o artefato ao qual estão 

relacionados: visão, planos e controles e produto. O método visão possui alto grau de abstração 

e busca ilustrar o produto final através de folhas de dados de produtos, matriz item-entrega, 

representação digital, caixa, estrutura de produto, modelo físico e cartão. Os planos e controles 

são ferramentas que buscam acompanhar e garantir o resultado do projeto, trazendo 

objetividade, simplicidade e autogestão. Estas ferramentas estão divididas em modelos de 

referência, modelo de avaliação de transição de fases, painel visual de planejamento e controle, 

sistema de indicadores de desempenho e sistemática de reuniões (diárias). Por fim, artefatos de 
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produto podem buscam evidenciar as características concretas do produto final através de 

especificações técnicas, desenhos, protótipos e configurações. 

O IVPM2 apresenta um método para planejar e controlar projetos com características 

ágeis, sendo constituído de 5 componentes, 7 etapas e um conjunto de modelos de documentos. 

A Figura 6 representa esquematicamente o modelo IPVM2. 

 

Figura 6 – Representação visual do método IVPM2 

Fonte: Conforto (2009) 

  

 

Os cinco componentes do método podem ser classificados em: Modelo de Fases e 

Entregas (MFE), Painel Visual de Planejamento e Controle (PVPCP), Quadro de Planejamento 

Fino Semanal (QPFS), Sistema para Gerenciamento de Projetos (SGP) e Sistema de Indicadores 

de Desempenho (SID). 

O Modelo de Fases e Entregas, ilustrado pela Figura 7,  é considerado o modelo básico 

do IVPM2 onde fases, atividades e artefatos são organizados e dispostos. Este componente 
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contempla as entregas relacionadas a cada fase do projeto. As entregas em sua maioria são 

documentos que de alguma forma agregam valor ao cliente e podem ser medidas e avaliadas. 

Este componente é suportado por cinco modelos de documentos (templates): plano de projeto 

ágil (PPA), documento para avaliação de transição de fases (ATF), modelo para atas de reunião 

de projeto (ARP), modelo para capa de pasta de projeto (CPP) e modelo de documento para 

avaliação e encerramento de projetos (DAEP). O PPA busca organizar as principais 

informações do projeto, tratando-se de um documento interno para planejamento, 

acompanhamento e controle do projeto.  

 

 

Figura 7 – Esboço do Modelo de Fases e Entregas (MFE) 

Fonte: Conforto (2009) 

 

O segundo componente PVPCP trata-se de um painel visual físico onde estão 

correlacionadas as fases definidas no MFE e entregas do projeto, em um ciclo evolutivo e de 

iterações. Entre as fases, constituídas por diversas iterações, estão as transições de fases ou 

gates. Nestas transições deve ocorrer a avaliação do resultado entregue pela fase. Este painel 

deve estar disposto em uma área de fácil acesso a equipe, contendo cartões autoadesivos e cada 

um dele com informações das entregas do projeto. A Figura 8 ilustra um PVPCP genérico. 
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Figura 8 – Painel Visual de Planejamento e Controle de Projetos 

Fonte: Conforto (2009) 

 

Com o objetivo de planejar as atividades semanais e pacotes de trabalho o quadro de 

planejamento fino semanal (QPFS) busca promover a iteração entre a equipe e utiliza cartões 

contendo os principais dados da atividade (responsável, prazo e nome do pacote de trabalho). 

Este quadro busca incentivar o autogestão e auto-organização da equipe pois faz com que ela 

se envolva no planejamento e controle das atividades semanais, gerando resultados rápidos e 

agregando valor ao cliente.  

Devido ao ambiente dinâmico do projeto e iterações constantes é necessário o registro 

de dados históricos para avaliação do desempenho e geração de indicadores do projeto ou 

múltiplos projetos. Para isto indica-se a utilização de sistemas para gerenciamento de projetos 

(SGP) que podem ser softwares ou planilhas. 

O sistema de indicadores de desempenho (SID) é o conjunto de indicadores do projeto 

que buscam atender as necessidades primárias do projeto através de uma filosofia flexível, 

visual e simples. Os indicadores são quantitativos e qualitativos buscam demostrar o andamento 

do projeto de acordo com o escopo, prazo, custo, qualidade, desempenho da equipe e satisfação 

do cliente.  
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2.4. Análise de Aptidão para Abordagem Ágil 

 

Desde o surgimento da abordagem ágil são disponibilizados modelos para analisar e 

identificar em que circunstâncias a aplicação da metodologia ágil é mais apropriada. Uma 

ferramenta para auxiliar a descobrir se os projetos devem ser gerenciados através de uma 

abordagem ágil, hibrida ou tradicional é a desenvolvida por Boehm e Turner. Este modelo de 

avaliação verifica 3 pilares principais dentro da Organização onde o projeto está sendo 

desenvolvido (PMI, 2017): 

Cultura: Identifica se é disponibilizado um ambiente de confiança na equipe. 

Equipe: Verifica se o tamanho da equipe é adequado para aplicação de uma 

metodologia ágil. Além disso, avalia a experiência e acessibilidade a representantes do cliente. 

Projeto: Avalia se entregas parciais e incrementais são possíveis, a criticidade do 

projeto e as taxas de mudança. 

 A avaliação é realizada através da análise de um gráfico tipo radar, exemplificado na 

Figura 9, construído através das respostas dadas a 9 perguntas.  

 

 

Figura 9 – Análise aptidão para abordagem ágil 

Fonte: PMI, 2017 
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No caso de pequenos projetos o questionário pode ser preenchido por um cliente, 

patrocinador ou liderança técnica. Já no caso, de projetos de maior porte, as questões 

devem ser respondidas em grupos que contenham várias partes interessadas e que 

tragam diversos pontos de vista.  

 Resultados aglomerados próximos ao centro do gráfico, indicam maior aderência 

a uma abordagem ágil pura. Já a zona central do gráfico, sugere que sejam aplicadas 

metodologias híbridas para o gerenciamento de projetos. Uma metodologia ágil pode 

ser combinada com boas práticas tradicionais e trazer bons resultados. Por último, uma 

densidade de respostas próximas as margens do gráfico, indica que uma abordagem 

apenas tradicional seria mais indicada para o cenário analisado. Tabela 1 exibe as 

categorias, perguntas e sistema de pontuação da avaliação proposta por Boehm e 

Turner. 
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Tabela 1 – Questionário identificação Aptidão para Abordagem Ágil 

Fonte: Agile Practice Guide, PMI (2017) 

 

Categoria Área Pergunta Avaliação

Apoio à abordagem

Existe entendimento e suporte do 

patrocinador para utilização de 

abordagem ágil neste projeto?

Confiança na equipe

Considerando os patrocinadores e 

representantes do negócio, quem estará 

trabalhando com a equipe? Estas partes 

interessadas possuem confiança que a 

equipe pode transformar sua visão e 

necessidades em um produto ou serviço 

bem sucedido - com suporte contínuo e 

feedback mútuo?

Poder para tomada 

de decisão da equipe

A equipe receberá autonomia para decidir 

localmente como realizar o trabalho?

Tamanho da equipe

Qual o tamanho da equipe principal? Use 

a escala: 1-9=1, 10-20=2, 21-30=3, 31-45=4, 

46-60=5, 61-80=6, 81-110=7, 111-150=8, 

151-200=9, 201=10

Níveis de experiência

Considerando a experiência e níveis de 

habilidade dos principais integrantes da 

equipe. Quão normal é ter uma 

combinação de integrantes experientes e 

inexperientes na equipe para que os 

projetos ágeis possam funcionar 

perfeitamente? É mais fácil quando cada 

função possui um integrante experiente. 

Acesso ao cliente

A equipe terá acesso diário a pelo menos 

um representante do cliente para realizar 

perguntas e obter feedback?

Probabilidade de 

mudança

Qual a porcentagem de requisitos 

provavelmente serão alterados ou 

descobertos mensalmente?

Criticidade do 

produto ou serviço

Para ajudar a verificar quantos níveis de 

verificação adicional seriam possíveis e o 

rigor da documentação que deve ser 

requerido, avalie a criticidade do produto 

ou serviço sendo desenvolvido. Usando 

uma avaliação que considera perdas 

devido a possíveis impactos dos defeitos, 

determine o impacto da falha. 

Entrega incremental

O produto ou serviço pode ser entrege ou 

construído e avaliado em etapas? Os 

representantes do cliente estarão 

disponíveis para prover feedback 

adequado nas entregas incrementais?

Opções

Cultura

Equipe

Projeto

Sim Provável Improvável

1 5 10

Sim Provável Improvável

1 5 10

Sim Provável Improvável

1 5 10

Sim Provável Improvável

50% 25% 5%

1 5 10

Sim As vezes Improvável

1 5 10

Tempo Recursos 

essenciais
Muitas

vidas

1 5 10

Uma 

vida

Recursos 

ilimitados

Sim Parcialmente Não

1 5 10

Sim Parcialmente Não

1 5 10
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3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS  

3.1. Empresa Estudada 

Localizada na cidade industrial de Curitiba/PR, a empresa em estudo atua no setor 

tecnológico de refrigeração fornecendo soluções em refrigeração industrial para câmaras 

frigoríficas e armazéns climatizados. Fundada em 2011, tem em seu portfólio clientes de 

diversos ramos de atuação distribuídos por todo o território brasileiro, especialmente, empresas 

do setor agrícola de produção e distribuição de sementes onde a empresa é líder de mercado. 

Atualmente possuí cerca de 50 funcionários e um faturamento anual de R$ 30 milhões. 

Os produtos a serem entregues são desenvolvidos através de projetos, pois cada contrato possui 

características únicas.  

As atividades realizadas pela empresa vão desde o dimensionamento, projeto e 

produção de equipamentos frigoríficos até sua instalação e prestação de serviços de assistência 

técnica em garantia. Ao fechar uma venda, a empresa estará fornecendo não somente os 

equipamentos, e sim todo um sistema desenvolvido e instalado para que atenda as reais 

necessidades técnicas do cliente.  

A produção de equipamentos depende diretamente da demanda real, ou seja, após a 

venda, o departamento de engenharia inicia o processo de desenvolvimento de produto, o qual 

já foi previamente dimensionado na fase de elaboração da proposta técnica e em seguida é 

liberada uma ordem de produção. Embora a empresa forneça uma solução customizada para 

cada aplicação, os equipamentos possuem basicamente uma estrutura de composição análoga, 

e em muitos casos, é possível aplicar uma solução com modelo de equipamentos padronizados 

o diminui o lead time de desenvolvimento do produto. A produção interna dos produtos baseia-

se na montagem dos componentes, sendo alguns materiais padrões de mercado, outros tendo 

sua produção terceirizada. 

 

3.2. Processos de gerenciamento atual 

Com o intuito de identificar pontos com oportunidade de aplicação de boas práticas 

para gerenciamento de projetos estudadas, buscando otimização de recursos e entrega de valor 

ao cliente, os principais processos e atividades da empresa estudada foram levantados. 
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A empresa estudada possui 7 departamentos principais: engenharia, comercial, 

produção, suprimentos, logística, financeiro e administrativo. Como o core business da empresa 

está relacionado ao desenvolvimento de soluções em engenharia, o departamento de engenharia 

destaca-se como peça chave para garantir o sucesso dos projetos. 

A Engenharia está envolvido nos projetos desde sua fase de orçamentação até pós-

venda. Ainda durante a fase de orçamentação do projeto a Engenharia é responsável por 

desenvolver a solução técnica para a aplicação proposta, desenvolvendo cálculos de carga 

térmica, seleção de equipamentos, dimensionamento de infraestrutura e estimativa de custos.  

Após fechamento da venda é iniciado o projeto e todos os departamentos são 

envolvidos. O tempo médio entre a ocorrência da venda, desenvolvimento da solução (projeto), 

aquisição de materiais, fabricação, testes e expedição gira em torno de 45 dias. Deste tempo a 

Engenharia tem disponível aproximadamente 2 semanas para fazer o levantamento de 

requisitos, desenvolver solução técnica, emitir listas de materiais e documentos de expedição. 

Por este motivo as informações dever ser levantadas de forma rápida e assertiva e apenas 

documentação realmente relevante deve ser criada e controlada. 

A Figura 10 e Figura 11 representam o fluxograma resumido dos principais processos 

de um projeto genérico e a inter-relação entre Engenharia, Stakeholders internos (demais 

departamentos) e externos (clientes e fornecedores). Neste fluxograma foi dado maior destaque 

aos processos de Engenharia. 
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Figura 10 – Fluxograma de processos resumidos – parte 1 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 11 - Fluxograma de processos resumidos – parte 2 

Fonte: O autor (2017) 

 
 

Os alguns dos processos dispostos no fluxograma foram brevemente explicados para 

dar maior entendimento do cenário e possibilidades de melhoria: 

Realizar Reunião de Kick Off 

Esta reunião é conduzida por um representante do departamento comercial e tem como 

objetivo apresentar as condições de pagamento e entrega do contrato. Além disso, a 

justificativa, premissas, restrições, escopo inicial do projeto e stakeholders identificados. 

 

Coletar Requisitos e desenvolver check list 

Todos os documentos gerados durante a fase de orçamentação são avaliados: 

anteprojeto, cálculo de carga térmica, composição de preço e cálculo de potência. Os dados 

informados na reunião de kick off são confrontados com o planejado durante a fase de 

orçamentação.  
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Definir escopo 

Através da coleta de requisitos e informações levantadas, o gerente de projetos define 

as características técnicas do produto a ser entregue. O escopo definido verifica também o custo 

previsto do projeto.  

Planejar recursos humanos 

A partir do escopo e cronograma são alocados os recursos de engenharia. Esta 

atividade é realizada pelo gerente de engenharia. 

Planejar cronograma 

A partir do escopo e prazo de entrega as atividades são definidas, sequenciadas e sua 

duração é estimada.  

Desenvolver projeto elétrico produto e projeto mecânico produto 

De acordo com os requisitos levantados e prazo de entrega, o projetista elétrico 

desenvolve a solução adequada. Ele também avalia peças disponíveis no mercado e se seu 

projeto está dentro do custo previsto. Este processo deve gerar uma lista de materiais para 

aquisição, projetos para produção, programação de controladores, manuais de operação e 

projetos para expedição. Este projeto deve ser compatível com os demais projetos. 

Desenvolver projeto obra (bases e pontos de alimentação) 

Esta etapa realiza um projeto com as cargas elétricas demandadas pelos equipamentos 

que serão instalados, projeto contendo dimensões e posicionamento das bases onde os 

equipamentos serão instalados. Além disso, envia o projeto gerado ao cliente para que este 

possa realizar aprovação e o projeto executivo possa ser iniciado. Caso não a aprovação não 

aconteça o projeto é revisado até que o cliente o aprove. Caso o reposicionamento dos 

equipamentos envolva custos acima da proposta contratada, o departamento comercial propõe 

um aditivo para que o trabalho seja realizado. 

 

Desenvolver projeto executivo 

Após aprovação do projeto de bases e pontos de alimentação, as tubulações mecânicas 

e leitos de elétrica são dimensionados, assim como projeto de demais componentes que deverão 

ser instalados em campo. A partir desse projeto é gerada uma lista de materiais que não passa 
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pela produção da empresa, os materiais são adquiridos e se juntam aos equipamentos prontos 

para serem expedidos. 

 

Produzir Equipamentos 

A produção recebe os projetos da engenharia contendo dimensões e posições de 

montagem de componentes elétricos e mecânicos. No caso de alguns projetos é realizada uma 

reunião de alinhamento entre engenharia e produção, com o objetivo de eliminar dúvidas de 

interpretação e montagem dos equipamentos. Cuidados especiais com a aplicação de novos 

materiais e aplicações também são repassados da engenharia para a produção.   

Testar equipamentos 

Para garantir que o equipamento não apresentará falhas em campo e assegurar a 

qualidade do equipamento produzido, é realizado teste de pressão das tubulações soldadas com 

o intuito de identificar vazamentos. Após pressurização o equipamento passa pela etapa de 

vácuo, garantindo que toda a umidade interna do sistema seja retirada e recebe parte da carga 

de fluído refrigerante. Em paralelo as ligações e comando dos quadros elétricos são conferidas. 

Após aprovação do teste os equipamentos são embalados e estão prontos para expedição. 

Expedir equipamentos e materiais 

O cliente deve ser informado que os equipamentos estão prontos para serem enviados 

e sinalizar qual frete será contratado (caso seja de sua responsabilidade).  

Acompanhar produção 

A engenharia acompanha a produção garantido a execução conforme o projeto, 

identificando presença de não conformidades ou oportunidades de melhorias 

Solucionar não-conformidades 

 Quando identificadas não-conformidades no processo produtivo dos equipamentosd, 

a engenharia desenvolve ações necessárias para correção das mesmas. 

Contratar recursos de obra 

Este processo consiste em identificar os recursos da mão de obra de instalação, 

apresentar o projeto executivo e todas as informações pertinentes à obra, negociar e efetivar a 

contratação da equipe.  
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Além dos recursos humanos, identificar os recursos materiais e de equipamentos 

necessários para a execução da obra , por exemplo: aquisição de gás para solda, EPIs, locação 

de plataforma elevatória, entre outros. 

Instalar equipamentos 

A equipe contratada para instalação de posse dos projetos, materiais e equipamentos 

executa a instalação dos equipamentos.  

Acompanhar instalação 

É necessária a conferência e garantia de todos os recursos técnicos disponíveis para a 

execução da obra: projetos, materiais, mão de obra. Acompanhando o andamento, por visitas à 

obra quando necessário, e sempre solicitando feedback do instalador, verificando prováveis 

alterações no projeto, discrepâncias na quantidade de materiais ou itens faltantes, e, avaliando 

a qualidade na execução da Obra. 

Como resultado de alguns desses processos, estavam as entregas de Engenharia. Estas 

entregas que estavam na forma de projetos, listas e disponibilização de dados em um sistema 

de gerenciamento, estão representadas na Figura 12. 

 

 
Figura 12- Processos e entregas de engenharia 

Fonte: O autor (2017). 
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3.3. Avaliação de aderência a implementação de Metodologia Ágil 

Primeiramente buscou-se entender qual metodologia para gerenciamento de projetos 

teria maior aderência ao perfil da empresa estudada. Para isso, foi aplicado o questionário de 

Análise de Aptidão para Abordagem Ágil desenvolvimento por Boehm e Turner e a Figura 13 

ilustra o resultado já colocado na forma de um gráfico tipo radar. 

 

 

Figura 13 – Análise aptidão para abordagem ágil – estudo de caso 

Fonte: O autor (2017) 

 

A partir da análise do gráfico pode-se avaliar que a maior densidade das respostas, 

77,78%, estava na zona que indica que a empresa estudada possui características de equipe, 

projeto e cultura com maior aderência a aplicação de metodologias híbridas.  

Os fatores de maior divergência, quase aproximando-se de uma abordagem tradicional, 

estão relacionados a baixa experiência da equipe, dificuldade em acessar o cliente diariamente 

e dificuldade em quebrar o produto em várias entregas incrementais.  

Já o tamanho da equipe, cerca de 12 pessoas, indicou facilidade para aplicação de 

metodologias ágeis. O ciclo curto de tempo para planejamento, desenvolvimento e entrega de 

cerca de 2 semanas também indicou que práticas de metodologias ágeis poderiam trazer bons 

resultados. 
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Por este motivo foram feitas proposições de melhoria relacionadas a abordagem de 

metodologias ágeis. 

 

3.4. Identificação de pontos críticos e solução proposta 

 

Durante a reunião de kick off os requisitos de alto nível e os principais stakeholders 

eram repassados a equipe de Engenharia. Esses requisitos eram registrados em um check list 

que elencava informações relevantes para o projeto, no entanto não eram suficientes para o 

desenvolvimento do produto do projeto sem que tempo relevante e retrabalhos fossem 

despendidos para levantamento de informações. Além disso, este check list não se tratava de 

um documento formalizado, pois cada participante da reunião fazia seu registro 

individualmente.   

As informações recebidas durante a reunião de kick off, documentos levantados 

durante a fase de orçamento e informações provenientes das reuniões PCP (Programação e 

Controle da Produção), orientavam o gerente de engenharia a mapear o escopo de entrega e 

planejar o cronograma, alocando a equipe de projeto nas atividades. Este planejamento era 

registrado em uma planilha com os seguintes dados: número do contrato, nome do cliente, data 

de expedição demandada para atender o cliente, data de produção programada, atividades de 

engenharia para garantir a entrega do escopo, prazo das atividades e recursos alocados para 

cada atividade. Semanalmente esta planilha era atualizada pois a empresa estudada trabalha 

com multiprojetos e caso necessário era realizado o replanejamento de recursos e tempo. 

Baseado neste planejamento, os recursos recebiam via email do gerente uma lista com as 

atividades semanais e um horizonte das próximas atividades.  

Não foi identificado no processo um documento único que representasse o Plano de 

Gerenciamento do Projeto, filtrando todas as informações recebidas e disponibilizando as 

principais orientações para apoio da equipe no planejamento e execução do projeto. Devido ao 

baixo tempo disponível para planejamento, um Plano de Gerenciamento Tradicional 

demandaria tempo demasiado para compilação e inserção de dados.  

Pela falta de um local comum para armazenagem das principais informações de 

projeto, ocorriam dúvidas recorrentes na equipe, algumas relativas a informações que já haviam 
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sido levantadas, além da diversidade de interpretações tendo como consequência retrabalhos, 

aumento do nível de stress da equipe, custos, falta de atendimento ao escopo.  

Além disso, não existia um documento que fizesse uma conexão entre as fases do 

projeto, atividades e entregas, dispostos na forma de um fluxo e de fácil interpretação, ao longo 

do tempo. Em meio a um grande volume de fases e atividades algumas entregas não eram 

identificadas como atrasadas.  

Ao longo do desenvolvimento dos produtos, durante a fase de instalação e até mesmo 

na fase de entrega da obra (encerramento) não ocorriam avaliações das entregas propostas e da 

equipe. Fazia-se necessário analisar do que deu certo no projeto e deveria ser mantido, e o que 

poderia ser melhorado em sua condução e execução. 

Pelos motivos apresentados acima foi proposta a aplicação do Modelo de Fases e 

Entregas (MFE) desenvolvido pela metodologia IPVM2 e a aplicação de dois documentos que 

fazem parte deste componente. O primeiro documento é Plano de Projeto Ágil (PPA) adaptado 

de acordo com o check list utilizado nas reuniões de kick off e agregando outros campos como 

uma breve análise de riscos do projeto, o que não era adotado. O segundo documento que 

acreditou-se ser de grande benefício é o Modelo de Documento para Avaliação e Encerramento 

de Projeto (DAEP). 

 

3.4.1. Modelo de Fases e Entregas proposto (MFE)  

O Modelo de Fases e Entregas foi desenvolvido analisando-se o fluxograma de 

processos da Engenharia (Figura 10 e Figura 11) e documentos gerados (Figura 12). As 

atividades de responsabilidade da Engenharia que estavam antes da contratação do projeto 

foram classificadas como uma macro fase do tipo PRÉ. Maior destaque, monitoramento e 

controle deve ser dado a macro fase Desenvolvimento. Por fim, a macro fase Pós foi 

considerado o período de garantia, cerca de um ano, dos equipamentos e instalação realizada.  

Na macro fase de desenvolvimento foram dispostas as fases de projetos, produção e 

instalação que representam pontos com características comuns e momentos de 

acompanhamento diferentes. 

 A fase de projeto engloba o recebimento por parte da equipe de engenharia da 

solicitação de desenvolvimento de um novo produto. Nesta fase a reunião de ponta fé inicial do 
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projeto já foi realizada, o gerente de engenharia já identificou como de forma global este projeto 

seria inserido na rotina do departamento e principais datas e marcos do projeto foram 

levantados. Os dados levantados deverão ser preenchidos agora pelo gerente da área no Plano 

Ágil de Projetos (PPA) adaptado por este trabalho para a empresa estudada. Este plano trará a 

equipe uma visão mais aguçada do projeto e seus principais fatores que se atendidos aumentam 

a chance de sucesso do projeto. Como o objetivo do MFE é padronizar as informações do 

projeto, fazendo com que toda a equipe entenda o que deverá ser feito, e promover ciclos de 

avaliação nos gates, a percepção de qualidade do cliente e organização da equipe serão 

melhorados. As entregas consideradas na fase projeto estão relacionadas aos projetos e listas de 

materiais geradas. Antes do início da fase de produção do projeto, as entregas realizadas são 

avaliadas e reduzem a chance problemas nas próximas fases. 

A fase nomeada como produção inclui entregas que estão relacionadas ao 

acompanhamento do processo produtivo e documentos relacionados a expedição dos 

equipamentos.  

A última fase proposta dentro de desenvolvimento é a instalação. Esta fase está 

relacionada ao acompanhamento do trabalho que é realizado no local de instalação e 

normalmente era o que apresentava maior quantidade de documentos incompletos e 

inexistentes.  

A Figura 14 demostra o resultado do Modelo de Fase e Entrega proposto para a 

empresa estudada. 
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Figura 14 – Modelo de Fases e Entrega proposto 

Fonte: O autor (2017). 
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4. CONCLUSÕES 

 

O ambiente de constantes mudanças em que os projetos estão inseridos demanda que 

empresas possuam caraterísticas de flexibilidade e inovação. Alinhado a isto, as boas práticas 

de gerenciamento de projeto aplicadas nas empresas devem promover ferramentas, técnicas e 

preceitos que permitam integrar e responder de formal rápida estas diferentes demandas.  

O trabalho apresentado buscou indicar boas práticas, técnicas e ferramentas do 

gerenciamento ágil de projetos para uma empresa de pequeno porte de engenharia com 

desenvolvimento de múltiplos projetos simultaneamente, certo nível de inovação e curto prazo 

de entrega. Para isto foram revisados os principais conceitos de projetos tradicionais e ágeis.  

Analisou-se o fluxo de trabalho do setor de Engenharia com o objetivo de identificar 

quais atividades e processos poderiam ser otimizados, entregando valor ao cliente final de forma 

mais rápida. Foi verificado que não havia um documento comum que contivesse as informações 

dadas na reunião de kick off do projeto. Observou-se que devido ao pouco tempo disponível 

para planejamento, um Plano de Gerenciamento Tradicional demandaria tempo demasiado para 

compilação e inserção de dados.  

Para entender qual metodologia deveria ser proposta foi aplicado um questionário que 

buscava avaliar se o perfil da empresa estudada estava apto a aplicação de uma abordagem ágil, 

analisando-se 3 fatores: cultura, equipe e projeto. Desta avaliação identificou-se que a empresa 

teria um perfil adequado para aplicação de ferramentas e métodos utilizados em metodologias 

ágeis. Isto porquê o tamanho reduzido da equipe, curto tempo para planejamento, certo grau de 

inovação, criticidade do produto ou serviço, probabilidade de mudança, nível de experiência do 

time e poder para tomada de decisão foram fatores que obtiveram respostas alinhadas a filosofia 

difundida por abordagens ágeis. Apesar de com menor peso, durante a aplicação do 

questionário, o baixo acesso ao cliente final e inviabilidade de entregas incrementais poderia 

indicar que a abordagem tradicional seria mais adequada. 

Entre as abordagens ágeis estudadas foi selecionado o método Iterative and Visual 

Project Management Method (IVPM2) pois este disponibilizava simplicidade, assim como os 

demais métodos ágeis, e ferramentas fáceis de serem aplicadas em empresas onde o produto 

final é físico e com nível de inovação intermediário.  
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Foi desenvolvido um Modelo de Fases e Entregas (MFE), assim como dois 

documentos para planejamento, monitoramento, controle e identificação de lições aprendidas 

dos projetos desenvolvidos pela empresa objeto de estudo. Estes componentes e ferramentas 

buscaram ampliar a visão da equipe em relação ao projeto, promover discussões e análise após 

as entregas das fases do projeto, identificar o fluxo de documentos dentro do departamento de 

engenharia, promover a análise de riscos e lições aprendidas do projeto. 

Como resultado entende-se que o estudo de novas abordagens para gerenciamento de 

projetos está em constante desenvolvimento e as empresas devem buscar mesclar diversas 

ferramentas, técnicas e conceitos para perseguir a excelência no gerenciamento de seus projetos 

e ajusta-los a seus modelos de negócio.  
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Como sugestões para próximos estudos está a implantação dos demais componentes/ 

ferramentas propostas pelo método IVPM2 e outras boas práticas de metodologias ágeis.  
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7. ANEXOS 

ANEXO A – PLANO DE PROJETO ÁGIL (PPA) - ADAPTADO 
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ANEXO B – DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO 

(DAEP) – ORIGINAL 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO IDENTIFICAÇÃO ADERÊNCIA METODOLOGIA 

ÁGIL - RESPONDIDO 

 

Categoria Área Pergunta Avaliação

Apoio à abordagem

Existe entendimento e suporte do 

patrocinador para utilização de 

abordagem ágil neste projeto?
5

Confiança na equipe

Considerando os patrocinadores e 

representantes do negócio, quem estará 

trabalhando com a equipe? Estas partes 

interessadas possuem confiança que a 

equipe pode transformar sua visão e 

necessidades em um produto ou serviço 

bem sucedido - com suporte contínuo e 

feedback mútuo? 5

Poder para tomada 

de decisão da equipe

A equipe receberá autonomia para decidir 

localmente como realizar o trabalho?
4

Tamanho da equipe

Qual o tamanho da equipe principal? Use 

a escala: 1-9=1, 10-20=2, 21-30=3, 31-45=4, 

46-60=5, 61-80=6, 81-110=7, 111-150=8, 

151-200=9, 201=10 2

Níveis de experiência

Considerando a experiência e níveis de 

habilidade dos principais integrantes da 

equipe. Quão normal é ter uma 

combinação de integrantes experientes e 

inexperientes na equipe para que os 

projetos ágeis possam funcionar 

perfeitamente? É mais fácil quando cada 

função possui um integrante experiente. 6

Acesso ao cliente

A equipe terá acesso diário a pelo menos 

um representante do cliente para realizar 

perguntas e obter feedback?
7

Probabilidade de 

mudança

Qual a porcentagem de requisitos 

provavelmente serão alterados ou 

descobertos mensalmente? 1

Criticidade do 

produto ou serviço

Para ajudar a verificar quantos níveis de 

verificação adicional seriam possíveis e o 

rigor da documentação que deve ser 

requerido, avalie a criticidade do produto 

ou serviço sendo desenvolvido. Usando 

uma avaliação que considera perdas 

devido a possíveis impactos dos defeitos, 

determine o impacto da falha. 

6

Entrega incremental

O produto ou serviço pode ser entrege ou 

construído e avaliado em etapas? Os 

representantes do cliente estarão 

disponíveis para prover feedback 

adequado nas entregas incrementais?
7

Opções

Cultura

Equipe

Projeto

Sim Provável Improvável

1 5 10

Sim Provável Improvável

1 5 10

Sim Provável Improvável

1 5 10

Sim Provável Improvável

50% 25% 5%

1 5 10

Sim As vezes Improvável

1 5 10

Tempo Recursos 

essenciais
Muitas

vidas

1 5 10

Uma 

vida

Recursos 

ilimitados

Sim Parcialmente Não

1 5 10

Sim Parcialmente Não

1 5 10


