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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo permitir uma reflexão e comparação entre as metodologias 

tradicional (waterfall) e ágil utilizadas em gerenciamento de projetos e como as 

particularidades de cada uma podem contribuir ou prejudicar os projetos dentro da área de TI 

de uma empresa bimodal. O estudo se inicia mostrando benefícios, limitações e impactos 

decorrentes da implantação do método ágil quando comparado a metodologia tradicional de 

projetos. Em seguida são apresentados os processos da qualidade dentro da área de 

gerenciamento de projetos e concluindo o trabalho, é apresentada uma sugestão de modelo 

que visa gerenciar a qualidade em projetos utilizando algumas características de cada 

metodologia apresentada. Como resultado, é indicado que todas as abordagens apresentadas 

podem ser satisfatórias. Com a metodologia ágil são oferecidos benefícios importantes, porém 

não é indicada para todos os cenários assim como métodos tradicionais também não são. O 

ponto importante em cada projeto é que os stakeholders tenham a percepção de qual é a 

melhor forma de conduzi-lo. 

Palavras Chave: Waterfall. Agile. Bimodal. Stakeholders. 

    



 

 

ABSTRACT 

This work will allow a reflection and comparison between waterfall and agile methodologies 

that are used in project management and how the particularity of each one could contribute or 

harm projects in an IT department of a bimodal enterprise. The study begins presenting some 

characteristics of each methodology – emphasizing quality – and presents some aspects of 

quality processes in a project management. After that, the study presents a process model with 

the objective of quality management in projects using some characteristics of each model 

presented. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente as empresas têm como premissa que o desenvolvimento de seus produtos e 

serviços ocorram em prazos curtos e com o mínimo de investimento possível. O aumento da 

produtividade e desempenho dos projetos são estritamente necessários bem como a habilidade 

de criar e responder às mudanças de forma rápida e assertiva. 

Nas áreas de TI, os projetos são gerenciados e desenvolvidos usando algum tipo de 

metodologia já conhecida do mercado. Dentre as principais, é possível destacar a metodologia 

waterfall, que é muito utilizada em projetos que focam no planejamento e documentação.  

Projetos que utilizam a metodologia waterfall são bastante utilizados e incentivados em 

indústrias, dado que os processos dessa metodologia são seriais – semelhante as etapas de 

confecção de um produto, numa esteira industrial. 

Existem também a metodologia ágil, bastante utilizada ultimamente e tendo características 

bem diferentes da metodologia anterior. Startups e empresas que visam desenvolver projetos 

com características mais inovadoras geralmente trabalham com essa metodologia. No decorrer 

do trabalho, serão apresentadas mais características de cada um dos modelos. 

Independente do modelo adotado e das suas diferenças, o que é comum às empresas que os 

utilizam é o foco agregar valor com os projetos executados. Para isso, é fundamental 

gerenciar, monitorar e controlar a qualidade dentro de cada etapa do projeto minimizando a 

chance de ser colocado em produção algum sistema que comprometa o faturamento, a 

produção, a imagem da empresa, entre outros. 

O gerenciamento de projetos consiste na aplicação de ferramentas, habilidades, 

conhecimentos para a gestão de um evento único e exclusivo, no qual são definidos objetivos 

claros e deve ser determinado um controle detalhado de custo, prazo e desempenho, 

estipulando recursos suficientes para execução do projeto. A utilização do guia PMBOK® fez 

com que o mesmo ficasse conhecido como uma abordagem tradicional e trouxe como 

benefício para as organizações um guia de boas práticas amplamente reconhecido. Segundo o 

PMI (2013), isso quer dizer que o conhecimento e as práticas descritas nesse guia podem se 

aplicar à maioria dos projetos e que existe um consenso entre os profissionais da área de 

projetos em relação ao seu valor e utilidade. Porém nos últimos anos tem-se observado um 

forte crescimento na adoção de 
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metodologias ágeis de gerenciamento dos projetos, como dito anteriormente principalmente 

devido à necessidade de respostas rápidas e assertivas aos clientes. Algumas metodologias 

ágeis (como o Scrum, por exemplo) possuem papéis e eventos bem definidos, mas que se 

diferenciam pela dinamicidade e rapidez no que diz respeito ao fluxo de informação e é capaz 

de reduzir o tempo de execução de um projeto com auxílio de um conjunto de artefatos com 

foco em atividades gerenciais (Carvalho & Mello, 2009). Dados globais de um estudo feito 

pelo The Standish Group com mais de 50.000 projetos, no período de 2011 a 2015, mostra 

que a taxa de sucesso de projetos gerenciados por meio de métodos tradicionais, como o 

PMBOK®, é de 11%, enquanto das metodologias ágeis é de 39%. Tendo essas informações 

como base o objetivo deste trabalho trata-se, portanto, da verificação prática dos benefícios, 

limitações e impactos decorrentes da implantação do método ágil quando comparado ao 

gerenciamento tradicional de projetos, no que diz respeito aos custos, prazo, comunicação, 

qualidade e desempenho. 

1.1 PROBLEMA  

Devido ao fato de as metodologias waterfall e ágil terem objetivos bastante diferentes, como 

adotar um modelo de gerenciamento da qualidade nos projetos de TI que não dependa 

necessariamente de qual metodologia será adotada em determinado projeto? 
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1.2 OBJETIVO 

Entender os pontos fortes e fracos de cada uma das metodologias e propor um modelo de 

gerenciamento da qualidade que contenha os processos já utilizados pelo PMBOK, mas que 

seja aderente a ambas as metodologias. Um modelo que seja flexível, mas ao mesmo tempo 

não seja superficial. 

1.3 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

Comparar os benefícios e limitações de cada uma das metodologias e propor um modelo de 

gestão da qualidade dentro dos projetos e demandas da área de tecnologia da informação que 

contemple a diversidade de empresas bimodais aonde projetos mais estruturados, com muito 

planejamento, documentação e cronograma extremamente assertivos precisam ser atendidos 

assim como projetos inovadores, rápidos e com um foco diferenciado também convivem da 

mesma estrutura organizacional e devem ser gerenciados pela mesma área/equipe de 

qualidade. 

Em empresas aonde a indústria e o varejo estão presentes como áreas de negócio e visando 

otimizar os recursos humanos que gerenciam a qualidade de ambas as áreas, é necessário 

pensar num modelo versátil que possa atender as necessidades de cada área sem precisar gerir 

diferentes tipos de informações particulares de cada natureza de área, mas centralizando as 

informações em uma única visão de qualidade de TI. 

1.4 METODOLOGIA 

Este trabalho foi elaborado na forma de uma revisão bibliográfica, buscando analisar as fontes 

sobre o assunto por intermédio de artigos, livros, pesquisas, benchmarks, e boas práticas 

explicitados no referencial teórico. As referências servirão como embasamento para o modelo 

proposto e as conclusões acerca do tema abordado. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  O GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Com toda a tecnologis existente para se receber e transmitir informações, os projetos 

atualmente contam com um grande dinamismo. Contando com isso, o projeto deve ser 

elaborado de forma incremental, buscando a melhoria contínua, permitindo que a equipe de 

gerenciamento de projetos trabalhe com nível maior de detalhes e tenha de gerenciar com 

critério sua evolução (PMI, 2013). 

Dessa mesma forma, as organizações também têm buscado a melhoria contínua, utilizando 

muitas vezes a TI como um facilitador a em seus processos produtivos e de gestão. Integrada 

com todas as áreas, as empresas investem alto para que a implementação dos softwares sejam 

eficientes e agreguem valor ao seu negócio. 

Para tanto, como citado por Albertin (2001), é necessário que se identifique e mensure o grau 

estratégico de impacto dessa tecnologia para a empresa, o que deve estar conectado a um 

gerenciamento efetivo para implementação bem-sucedida do projeto. O ponto principal de 

sucesso para desenvolver projetos voltados para área de tecnologia da informação como 

expresso por SOTILLE (2001), está na forma como a equipe conseguirá tirar maior proveito 

de todas as ferramentas inovadoras dispostas de forma a integrar positivamente aos métodos e 

processos tradicionais. Como exemplo a utilização de métodos ágeis para gestão de projetos 

que vem se tornando cada vez mais comum às equipes de trabalho por ser uma ferramenta 

facilitadora para enfrentar os desafios que surgem no decorrer do projeto.  

Esta forma de trabalhar é transformadora e os resultados muitas vezes são projetos menos 

burocráticos, com alto nível de automatização, utilização de grupos remotos de trabalho e o 

desenvolvimento do projeto de uma forma não linear - quebrando alguns paradigmas do 

modelo tradicional. 

2.2 METODOLOGIA TRADICIONAL 

Com base no PMI (2013) gerenciar um projeto passa pela identificação dos recursos e 

conhecimento das diferentes necessidades dos stakeholders, tudo envolto a uma comunicação 
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ativa, eficaz e colaborativa. Além disso, a mudança de requisitos ou objetivos pode fazer 

diferentes interessados se conflitarem e por isso a equipe de projetos deve ser capaz de 

equilibrar as restrições conflitantes conciliando e gerenciando as partes interessadas, abrindo 

o caminho para uma entrega final bem-sucedida.  

Em projetos de implementação de softwares, o produto final do projeto muitas vezes não é 

facilmente mensurável como um produto físico. O The Standish Group (2013) mostra que a 

taxa de sucesso dos projetos relacionados à tecnologia da informação vem crescendo desde 

2004. As figuras 1 e 2 a seguir comparam o percentual de sucesso (entregas sem desvios 

relacionados ao prazo, custo e requisitos), falhas (interrupções e abandonos) e entregas com 

algum tipo de desvio, em uma análise na qual são considerados cerca de 50.000 projetos 

desenvolvidos em sua maioria nos Estados Unidos da América (60%), na Europa (25%) e no 

restante do mundo (15%). 

 

Figura 1- Resolução Moderna para todos os projetos 

 

Figura 2 - Resolução por tamanho de Projetos 

De acordo com o instituto, um dos fatores de maior relevância para este resultado é o 

crescimento das competências do líder do projeto, que é quem deve garantir os recursos e 

estar apto a dar o suporte e orientar a equipe a seguir o caminho do êxito. A gestão de todas as 

variáveis que envolvem um projeto pode ser realizada por meio de diversas abordagens e 
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metodologias. Uma delas é o PMBOK®. Segundo Cruz (2013) o termo mais adequado para 

se referir a esta abordagem é gerenciamento tradicional. Essa abordagem objetiva o 

desenvolvimento de técnicas e ferramentas de planejamento e controle que normatizam a 

gestão dos projetos, sempre sustentada por um grande número de processos que devem ser 

considerados no ambiente de gestão de projetos. Entretanto, Williams (2005) argumenta que o 

uso efetivo de tais técnicas pressupõe um cenário estável e previsível e que tais condições não 

estão presentes no ambiente de negócios dinâmico que se tem nos dias de hoje. Esta condição 

imprevisível e mutável é observada também durante o ciclo de desenvolvimento de um 

projeto de software, no qual os requisitos estão sujeitos a frequentes alterações, devido ao 

dinamismo do ambiente de negócios, onde novas forças competitivas emergem rapidamente, 

modificando as condições de mercado e consequentemente as necessidades dos usuários finais 

(PRESSMAN, 2009). O desafio é, portanto, acomodar as mudanças de forma flexível e talvez 

a solução esteja em uma abordagem recente e inovadora. 

2.3 METODOLOGIA WATERFALL E A INDÚSTRIA 

A metodologia tradicional (waterfall) foi concebida por volta dos anos 70, através de um 

paper publicado por Winston Royce em 1970 e sua principal característica era uma 

abordagem linear e sequencial, partindo de requisitos bem definidos desde o início de um 

projeto. Nesse modelo tanto o problema quanto a solução devem ser conhecidos e detalhados 

ainda na fase inicial do projeto.  

Essas características levavam ao entendimento de que nesse modelo os usuários e os 

principais stakeholders estariam envolvidos apenas no início do projeto definindo juntamente 

com o gerente de projetos os requisitos, não admitindo alterações durante a execução ou 

inserindo um alto impacto em riscos, custos e prazos quando houvesse a necessidade de 

mudanças. 
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Figura 3- Processos da Metodologia Waterfall 

Trazendo esses conceitos da metodologia de 1970 para os dias e demandas de projetos atuais, 

poderíamos imaginar um projeto de um software ERP com vários módulos (financeiro, 

contábil, logístico, estoques, entrada e saída de notas, recursos humanos, entre outros) e cada 

um com várias telas e funcionalidades. O planejamento com certeza tomaria uma grande 

parcela do tempo do projeto, pois vários processos e detalhes precisariam ser descritos antes 

do início da execução do projeto. Mas como na maioria dos projetos – e principalmente em 

projetos grandes em complexidade e esforço - seria desafiador definir junto ao cliente todos 

os detalhes ainda no início do projeto assim como seria impensável esperar o 

desenvolvimento de todo o software para só então executar os testes e começar a utilizar. Na 

maioria das vezes, os clientes não gostam de “esperar” muito para começar a ver o andamento 

do projeto.  

Seria um risco muito grande ao projeto aguardar o termino de todo o desenvolvimento para 

então avaliar os resultados obtidos, e verificar se os requisitos solicitados pelos clientes foram 

realmente atingidos. Utilizando esse mesmo exemplo, um ERP poderia levar meses para ser 

construindo, aumentando ainda mais a insegurança do cliente ao não ver o que vem sendo 

construído, e os riscos financeiros do projeto – visto que a possibilidade de retrabalho ou 

reconstrução poderia ser necessária. 

Um outro exemplo de projeto poderia ser a construção de uma casa. É possível e necessário 

que todo o escopo esteja definido desde o início. Não necessariamente com detalhes, mas uma 

definição em alto nível como a planta, quantidade de andares, posicionamento das portas e 
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janelas, método construtivo e outras importantes informações iniciais. Obviamente a estrutura 

da casa precisa ser devidamente planejada contemplando os possíveis cômodos e andares 

superiores, pois isso interfere diretamente da estrutura que deve ser concebida para o andar 

inferior. E não seria possível alterar o planejamento dos outros andares – colocando uma 

piscina por exemplo num dos andares – sem gerar uma grande alteração da estrutura da casa, 

talvez até sendo necessário reconstruir a base. 

Para a indústria, aonde há um grande envolvimento das equipes de engenharia, qualidade, e o 

próprio negócio durante o planejamento dos projetos, e a própria concepção de um novo 

projeto é realizada em etapas sequenciais – de forma serial, como numa esteira de produção – 

a metodologia waterfall contribui bastante. 

Alguns autores comparam a metodologia waterfall e os desenvolvimentos de software que a 

utilizam como os “Samurais” da história japonesa. Não eram inovadores e rápidos, mas eram 

fortes, seguros e cumpriam com seus objetivos. 

 

 

Figura 4- Samurai 

2.4 METODOLOGIA ÁGIL 

No final da década de 90, as metodologias tradicionais começaram a ser questionadas, já que 

enfrentavam dificuldades para se adaptar ao dinamismo dos processos de desenvolvimento de 

software, além da grande ocorrência de atrasos e aumento de custo destes projetos (MILLER, 
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2002). Tendo isso como pano de fundo, surgem os chamados métodos ágeis. Trata-se de 

abordagens de desenvolvimento mais adaptativas e flexíveis quando comparadas aos métodos 

tradicionais, sendo, portanto, indicadas para cenários onde existe constante mudança de 

requisitos e que os resultados devem ser entregues ao cliente em pequenos espaços de tempo 

(Sutherland & Schwaber, 2013). 

A proposta nessa metodologia é dividir o desenvolvimento de software em diversas iterações 

de ciclos, que duram poucas semanas, em que o cliente recebe ao final de cada ciclo uma 

aplicação que agregue valor ao negócio. Assim, no início de cada ciclo, as mudanças de 

requisitos podem ser monitoradas, minimizando os riscos do projeto, uma vez que 

desenvolvedores passam a ter um frequente feedback do cliente (DANTAS, 2003). 

Segundo Carvalho e Mello (2009), dentre os diferentes métodos ágeis, o que mais se destaca é 

o Scrum, um framework para desenvolvimento de produtos complexos, concebido por Jeff 

Sutherland e Ken Schwaber. Este método não requer ou fornece qualquer técnica ou 

processos específicos para a fase de desenvolvimento, apenas apresenta um conjunto de 

valores, princípios e práticas dentro das quais as pessoas podem tratar e resolver problemas 

complexos e adaptativos (Sutherland & Schwaber, 2013). Embora originalmente o Scrum 

tenha sido desenvolvido visando sua aplicação em equipes de desenvolvimento de softwares, 

pode ser aplicado em todos os projetos que precisem ser mais versáteis e adaptáveis (CRUZ, 

2013). 

O Scrum é fundamentado em estudos que afirmam que o conhecimento provém da 

experiência e de tomada de decisões baseadas no que é conhecido, sustentando-se, portanto, 

em três pilares: transparência, inspeção e adaptação. No framework Scrum, pequenos times 

possuem papéis e responsabilidades e, juntos, realizam eventos de duração fixa (ciclos 

iterativos). Para realização desses eventos utilizam artefatos específicos e aplicam regras que 

integram os papéis e artefatos, administrando assim, as relações e interações entre eles 

(CRUZ, 2013). No início do projeto é feita uma reunião de planejamento com 

desenvolvedores, cliente, parceiros e demais envolvidos, para que seja definido o Backlog do 

Produto, principal artefato do Scrum. Ele lista todas as características, funções, requisitos e 

funcionalidades do produto a ser entregue, ordenados de acordo com sua prioridade, que 

provavelmente serão desenvolvidos no projeto. Vale ressaltar, que esta listagem deve ser 

dinâmica e atualizada sempre que houver mudanças nos requisitos de negócio, condições de 

mercado ou tecnologia, tornando assim o produto mais apropriado e competitivo (Sutherland 



19 

 

& Schwaber, 2013). O responsável pelo gerenciamento Backlog do Produto, incluindo seu 

conteúdo, disponibilidade e ordenação é Product Owner ou Dono do Produto. Ele trabalha 

diretamente com os clientes para que as especificações sejam claras o suficiente e deve 

garantir que o Time de Desenvolvimento entenda todos os requisitos, além de assegurar que 

ele esteja visível a todos. Ou seja, este membro tem um amplo conhecimento acerca do 

negócio do produto e deve garantir a entrega de um produto que agregue valor ao cliente 

(CRUZ, 2013). 

A transformação do Backlog do Produto em incrementos de funcionalidades é de 

responsabilidade do time de desenvolvedores, que deve possuir habilidades necessárias, 

enquanto equipe, para transformar os requisitos em um produto utilizável. Os times de 

desenvolvimento organizam e gerenciam seu próprio trabalho, para atingir a meta 

estabelecida pelo Product Owner. 

Um dos desenvolvedores é eleito Scrum Master, pessoa responsável por garantir que a 

metodologia seja entendida e aplicada e que a equipe esteja aderindo aos valores, práticas e 

regras do Scrum. Ele deve atuar na remoção de obstáculos que inviabilizem o trabalho dos 

demais membros da equipe, além de ajudar o time a entender e usar o autogerenciamento e a 

interdisciplinaridade (RISING&JANOFF, 2000).  

O Scrum tem seu progresso baseado em uma série de iterações bem definidas, chamadas 

Sprints, no qual são implementados os itens definidos no Backlog do Produto, resultando em 

um produto que gere valor tangível para o cliente. Normalmente, os Sprints têm duração de 

um mês ou menos e não sofrem alterações que possam colocar em perigo o objetivo do Sprint 

(Sutherland & Schwaber, 2013). Na reunião de planejamento do Sprint, são avaliados quais 

pontos do Backlog de Produto serão atendidos, bem como capacidade da equipe e tarefa a ser 

desenvolvida por cada membro. Esta reunião resulta no chamado Sprint Backlog, uma lista de 

tarefas específicas a serem executadas no Sprint (CRUZ, 2013). Dentro de cada Sprint 

ocorrem reuniões diárias (Daily Scrum), de quinze minutos a meia hora, que visa analisar os 

resultados das tarefas do dia anterior e definir quais tarefas serão executadas no decorrer do 

dia.  

Cabe os Scrum Master levantar, priorizar e tratar os obstáculos, caso eles existam. Segundo, 

Sutherland e Schwaber, a reunião diária é a chave para inspeção e adaptação, uma vez que 

melhoram a comunicação, eliminam outras reuniões, identificam e removem impedimentos 
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para o desenvolvimento, destacam e promovem rápidas tomadas de decisão, e melhoram o 

nível de conhecimento do time de desenvolvimento (Sutherland & Schwaber, 2013). 

Ao final de um Sprint, são realizadas duas reuniões: a revisão do Sprint (Sprint Review) e a 

retrospectiva do Sprint (Sprint Retrospective). Na revisão do Sprint, o Product Owner 

juntamente com o time, valida todos os itens entregues e avalia se o objetivo foi atingido. Já 

na reunião de retrospectiva do Sprint são discutidos os erros, acertos, fazendo os devidos 

ajustes para os Sprints seguintes, proporcionando um ambiente de melhoria contínua nos 

projetos e nos times (BROD, 2013). 

Vale ressaltar que, os papéis, artefatos e regras do Scrum são imutáveis e que, portanto, 

devem ser aplicados em sua totalidade para que o resultado final seja a abordagem ágil 

Scrum. 

2.5 METODOLOGIA ÁGIL E O VAREJO 

A metodologia ágil (ou agile) foi desenvolvida no final dos anos 90 evoluindo da definição de 

Edmons dada em 1974 e culminando com o Manifesto Ágil de 2001 que é a referência das 

metodologias ágeis atualmente. A ideia original era para a gestão de projetos de 

desenvolvimento de software pela dificuldade que havia, para o entendimento de todo o 

escopo no início de um projeto desse tipo.  

Para solucionar esse gap da metodologia anterior, o agile tem uma abordagem incremental e 

iterativa ao invés de um planejamento inicial detalhado, e funciona muito bem quando se 

conhece o problema, mas não a solução. Suas principais características são o envolvimento de 

usuários e principais interessados a cada iteração, permitindo novas ideias e promovendo 

entregas contínuas. Essa metodologia pressupõe que sendo ágil em desenvolver, testar e já 

antecipar a visibilidade de uma entrega ao cliente final, é mais “barato” e eficiente. 
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Figura 5- Processos da Metodologia Ágil 

Um bom exemplo para um projeto utilizando a metodologia ágil é a construção de um 

WebSite. Pelo fato de um site ter várias áreas, é possível desenhar, planejar, desenvolver, 

testar e implementar uma parte do site e já mostrar para o cliente final, antes de finalizar o 

projeto como um todo. Uma das grandes vantagens desse modelo é a possibilidade de o 

usuário final ver partes do projeto antes do final, podem palpitar, criticar e até promover 

alterações no escopo antes da entrega final. Isso alivia a ansiedade de muitos clientes, e o fato 

de tê-los como parte do projeto, gera o conceito de dono do projeto junto com os demais 

membros. 

A área do varejo, é uma área extremamente dinâmica, que requer soluções rápidas e 

inovadoras, buscando estar sempre à frente da concorrência. Não são raros os projetos nesse 

mercado aonde a definição mal está formatada, e já é necessário o início do projeto buscando 

uma solução ainda não existente para um problema já conhecido. As áreas de negócio não 

podem esperar meses para poder aferir se a proposta do projeto atende as expectativas e 

cumprirá o seu propósito. É importante visualizar o quanto antes se o produto final – ou ao 

menos parte dele – estará de acordo com o que se espera. Esse é um clássico exemplo aonde 

projetos ágeis são recomendados. 

Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a metodologia ágil não significa que um 

projeto que a utiliza será entregue mais rápido do que um mesmo projeto utilizando a 

metodologia waterfall. A diferença é que os processos rodam mais de uma vez, mas são 

antecipados em relação a outra metodologia.  
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De forma análoga a metodologia waterfall, alguns autores comparam a metodologia ágil como 

os “Ninjas” do antigo Japão, que eram extremamente rápidos, conheciam várias técnicas. 

 

Figura 6 - Ninja 

2.6 ESTUDO DE CASO 

Um estudo realizado numa indústria de energia e automação com presença em mais de 50 

países  teve como objetivo comparar as vantagens e desvantagens do Gerenciamento de 

Projetos usando as abordagens tradicional e ágil na execução e análise de 2 projetos (“A” e 

“B”). 

Nesse estudo, foram analisados os seguintes aspectos das duas metodologias: 

 Adaptação a mudanças 

 Interface / Relacionamento com o Cliente 

 Documentação 

 Implementação do Método 

Segue abaixo o resultado comparativo entre os dois projetos. 
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Figura 7- Vantagens e desvantagens das metodologias ágil e tradicional 

2.7 PROCESSOS DA QUALIDADE 

No PMBOK Ed. 5 encontramos os três processos que fazem parte da área de conhecimento do 

Gerenciamento da Qualidade. São eles: 

 

 Planejar e Gerenciar a Qualidade 

Esse processo tem como principal objetivo identificar os requisitos da qualidade no projeto e 

determinar como satisfazê-los. Outro escopo desse processo é garantir que as atividades do 

projeto sigam as normas e padrões estabelecidos pela qualidade bem como documentar a 

conformidade (ou não) das atividades do projeto quanto aos padrões estabelecidos.  

 

 Realizar a Garantia da Qualidade 

O principal objetivo desse processo é auditar os entregáveis para aferir se estão ou não em 

conformidade com o que foi definido no processo de planejamento. Esse processo é 

fundamental para a melhoria contínua não apenas do projeto em si, mas dos futuros projetos 

que por ventura possam utilizar artefatos semelhantes. 

 Controlar a Qualidade 
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Esse é o processo responsável por monitorar os resultados obtidos nas etapas do projeto e 

comunicar as áreas envolvidas para que os planos de ação possam ser tomados como medidas 

corretivas à possível ausência de qualidade obtida. 

 

Independente de qual metodologia será utilizada, os processos do gerenciamento da qualidade 

se fazem necessários para garantia de um produto final melhor ao cliente. Tendo esse ponto 

como premissa, o seguinte modelo é apresentado como um modelo que pode ser utilizado em 

ambas as metodologias de desenvolvimento de software. 

 

 

Figura 8- Modelo de Processos 

Esse modelo proposto é composto de 7 processos distribuídos dentro de três fases existentes 

na construção de um projeto de desenvolvimento de software que são o planejamento, a 

execução e a implantação. 

De forma bastante semelhante aos processos encontrados no PMBok, segue um pequeno 

descritivo de cada um dos processos do modelo proposto. 

 

 

1) Registrar Requisitos 



25 

 

Esse processo ocorre ainda na fase de planejamento, aonde os requisitos do projeto são 

registrados para posterior monitoramento e controle através do processo “Auditar Entregas”  

 

2) Planejar Indicadores 

Nesse processo, os indicadores pertinentes a esse projeto são criados para futuramente serem 

mensurados e registrados. Esse processo se faz bastante necessário principalmente quando 

tanto o desenvolvimento quanto os testes são conduzidos por prestadores de serviços. Sem 

esses indicadores o processo de penalizar um fornecedor pela qualidade do seu 

desenvolvimento ou pela qualidade dos seus testes se torna inviável. 

É importante ressaltar que para as devidas “penalidades”, é mandatório que as regras para esse 

controle estejam numa cláusula contratual com o fornecedor em questão. 

 

3) Auditar Entregas 

Esse é o processo que trata de aferir se a qualidade dos entregáveis está satisfatória ou não, 

permitindo assim a continuidade dos serviços OU retrocedendo o processo para que aquilo 

que não esteja em conformidade seja refeito ou corrigido. 

 

4) Registrar Indicadores 

Processo responsável pelo registro das não conformidades encontradas, garantindo as medidas 

cabíveis para os possíveis prestadores de serviços. Através desse processo é possível avaliar 

também a maturidade da qualidade do prestador de serviço acompanhando historicamente os 

números desse fornecedor. 

 

5) Elaborar Planos de Ação 

Caso uma não conformidade seja encontrada, o processo “Elaborar Planos de Ação” entra em 

cena. Para isso, é necessário identificar o que não foi entregue conforme a qualidade esperada 

(qual requisito) e confeccionar junto ao prestador do serviço realizado um Ishikawa 

evidenciando quais são os principais fatores que levaram a não conformidade daquela entrega 

e quais serão as ações propostas para que a falha não ocorra novamente. 
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Figura 9 - Diagrama de Ishikawa 

 

6) Registrar Lições Aprendidas 

Nesse processo as lições aprendidas durante o projeto (com um foco específico na qualidade) 

são discutidas entre as partes envolvidas do projeto e registradas para posterior consulta. 

Dependendo do tamanho (esforço) e complexidade do projeto, esse processo poderá ocorrer 

ao termino de cada entrega e não apenas ao final do projeto, garantindo assim que nas 

próximas entregas do mesmo projeto um problema semelhante não volte a ocorrer. 

 

7) Alimentar Base de Conhecimento 

Esse processo é complementar ao anterior, garantindo o registro dos problemas e soluções 

adotadas durante o projeto para que ao iniciar novos projetos, a base de conhecimento seja 

consultada mitigando antecipadamente a ocorrência de situações semelhantes. 

 

A principal diferença do uso desses processos numa metodologia waterfall e numa 

metodologia ágil é o momento em que o processo ocorre. Essa figura 5 apresenta o modelo 

utilizando a metodologia waterfall. Já na metodologia ágil, o processo (2) permaneceria na 

fase de planejamento, e o processo (7) permaneceria na fase de implantação. Todos os outros 
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processos ocorreriam em cada uma das interações do projeto, podendo assim ocorrer N vezes 

ao longo do projeto.  

3. CONCLUSÕES 

As metodologias derivadas dos conceitos waterfall começam com requisitos mais bem 

detalhados e possuem em alguns casos maior custo de mudanças, sendo melhor aplicável para 

projetos de baixa incerteza nos quais a solução já é conhecida. Já as derivadas do ágil definem 

os requisitos de cada parte a cada iteração facilitando com isso as mudanças, que nesse caso 

nem são mudanças, mas novas ideias que são incorporadas, sendo melhor aplicável para 

projetos com alto grau de incerteza onde na maioria das vezes tudo o que se tem no início é 

um problema para se resolver. Ambas as metodologias possuem vantagens e desvantagens. O 

ponto mais importante é saber no início de um projeto qual delas escolher, dadas as 

características do projeto. 

Pelo fato de a complexidade dos projetos virem aumentado muito nos últimos anos, é cada 

vez mais importante ser assertivo na escolha da metodologia a ser utilizada. Desta forma a 

presença de metodologias híbridas, incorporando os principais conceitos tanto das 

metodologias ágeis quanto as das waterfall como as baseadas nas melhores práticas do PMI se 

tornam fundamentais para a implementação de um projeto.  
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