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Resumo 

Projetos de desenvolvimento de produtos na área de tecnologia embarcada são desenvolvidos 

por vários grupos/times que possuem diferentes expertises e especializações. Cada um desses 

diferentes grupos pode utilizar várias metodologias de desenvolvimento, como as de abordagem 

mais tradicional como o Waterfall (PMBoK) ou ágeis, como o Scrum. Por consequência, uma 

análise de qual abordagem é a mais plausível deverá ser feita pelo gerente de projetos de forma 

a conciliar o planejamento e execução do projeto. O objetivo deste trabalho foi apresentar as 

vantagens de uma abordagem ágil de desenvolvimento de projetos de sistemas embarcados 

comparadas à metodologia tradicional. A literatura enfatiza um modelo híbrido onde 

metodologia tradicional e ágil coexistem de maneira harmoniosa. Planejamento completo antes 

da execução propriamente dita ou levantamento de histórias de usuários através de backlog 

detalhado. O time de validação fazendo parte do planejamento inicial e auxiliando no 

levantamento dos requisitos, o que evita testes repetidos sendo executados por várias equipes. 

 

 Palavras Chave: PMBoK. Scrum. Gerenciamento Cascata (Waterfall). Sistemas 

Embarcados. 

    



 

 

Abstract 

Product development projects in the area of embedded technology are done by several groups 

/ teams that have different expertise and specializations. Each of these different groups can use 

various development methodologies, such as the more traditional approaches such as Waterfall 

(PMBoK) or Agile, like Scrum. Consequently, an analysis of which approach is most plausible 

should be made by the project manager in order to reconcile project planning and execution. 

The objective of this work was to show the advantages of an agile approach for embedded 

systems project development compared to a traditional methodology. The literature emphasizes 

a hybrid model where traditional and agile methodology coexist harmoniously. Complete 

planning before actual execution or survey of user stories through detailed backlog. The 

validation team is part of the initial planning and assisting in the survey of the requirements, 

which avoids repeated tests being executed by several teams. 

 

 Key Words: PMBoK. Scrum. Waterfall. Embedded Systems. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

1.1 TEMA 

O tema deste trabalho é a confrontação entre técnicas tradicionais de gerenciamento de 

projetos e metodologias ágeis de desenvolvimento para sistemas embarcados, particularmente 

na área de telecomunicações. 

 

1.2 PROBLEMA 

Qual a melhor abordagem para projetos de diversas durações e escopo: Tradicional 

(PMBoK), ágil (Scrum) ou mesmo a mescla da ambas (modelo híbrido) na área de tecnologia 

em sistemas embarcados? 

 

1.3 HIPÓTESES 

Foram levantadas algumas hipóteses de solução para o problema formulado: 

 - Projetos de longa duração e com equipes grandes tem cronograma e qualidade 

comprometidos sem planejamento completo inicial;  

- Projetos onde poucas etapas podem acontecer em paralelo, não faz sentido iniciar a 

fase de execução enquanto o planejamento não estiver finalizado;  

- Projetos que possuem várias interdependências, com um alto grau de complexidade 

com a quantidade de times envolvidos são de difícil planejamento nas suas fases iniciais;  

- Projetos que exigem constantes prototipações, testes e feedback do cliente têm 

qualidade e tempo comprometidos ao utilizarem metodologias clássicas de gestão (Waterfall);  

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Projetos para desenvolvimento de produtos de tecnologia utilizam em sua grande 

maioria ainda metodologias puramente clássicas de projetos (Waterfall) tanto para 
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desenvolvimento de software/firmware como de hardware. Uma justificativa forte e plausível 

para tal escolha é o fato de poucas etapas de tais projetos poderem ocorrer em paralelo e 

praticamente inviável iniciar a execução propriamente dita do projeto (desenvolvimento) 

enquanto o planejamento não for finalizado.  

Em contrapartida, dependendo da complexidade e framework de muitos projetos de 

software e firmware embarcado em plataformas de hardware específicas e que dependem de 

vários times (o que faz com que a complexidade, devido à interdependência entre eles, 

aumente), o planejamento como um todo é quase impossível em suas fases iniciais o que implica 

na escolha de metodologias que permitam uma constante prototipação, testes e feedback vindos 

do cliente.  

Nesse momento pode surgir um grande dilema na definição de qual 

abordagem/metodologia de projeto a seguir: a tradicional (waterfall), alguma metodologia ágil 

(Scrum, por exemplo), ou mesmo uma forma híbrida que contemple as duas metodologias em 

diferentes partes do projeto ou mesmo adaptações do modelo ágil de acordo com a necessidade 

de alguma etapa e ou parte do projeto. De acordo com Paulo Mei (21015): Como a 

complexidade dos projetos vem aumentado muito nos últimos anos, tem se tornado cada vez 

mais difícil tipificar os projetos com base apenas no conhecimento ou não da solução ou do 

problema. Essa fronteira tem estado cada vez mais nebulosa e ficou ainda mais apimentada 

quando a necessidade de negócio passou a ser vista como o ponto de partida de qualquer projeto.  

Por esse prisma, todo projeto tem na verdade um problema para resolver, tendo ou não 

uma solução mais bem definida no começo. Desta forma vem se tornando cada vez mais forte 

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 

(Mei, Paulo, 2015). 

Os profissionais envolvidos neste estudo serão protegidos. As fontes de pesquisa serão 

materiais sobre as diferentes abordagens de gestão de projeto tanto em artigos na internet quanto 

em livros. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo Geral 

  Levantar e analisar vantagens e desvantagens das diferentes abordagens como a clássica 

Waterfall e a ágil Scrum para gestão de projetos levando em conta impactos devido à 

complexidade e duração de projetos de software/firmware embarcado. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

  Analisar quais impactos de determinado projeto envolvendo várias equipes que utilize 

uma abordagem Waterfall e também uma abordagem puramente ágil (Scrum). 

Analisar quais impactos de um determinado projeto envolvendo várias equipes que 

utilize uma abordagem puramente ágil (Scrum). 

Analisar quais impactos de um determinado projeto envolvendo várias equipes que 

utilize uma abordagem híbrida (algumas áreas puramente Waterfall e outras, puramente ágil). 

 

1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO  
 

O primeiro capítulo deste trabalho introduz o tema, bem como o problema que se pretende 

abordar, o objetivo principal e objetivos específicos e, por fim, a forma como foi desenvolvido o 

trabalho.  

O capítulo 2 apresenta a descrição das metodologias utilizadas no desenvolvimento deste 

trabalho.  

No capítulo 3 encontra-se uma revisão bibliográfica sobre o gerenciamento de projetos 

tradicional, metodologias ágeis e sistemas embarcados.  

Já o quarto capítulo traz as conclusões e sugestões para estudos futuros do tema abordado 

no trabalho onde metodologia tradicional de gerência de projetos é confrontada com a metodologia 

ágil scrum. 

Por fim, o capítulo 5 lista as referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento 

deste trabalho. 
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2.METODOLOGIA 

 
O trabalho utiliza uma abordagem qualitativa, através de pesquisa bibliográfica e 

levantamento e análise de experiências vividas numa empresa de desenvolvimento de 

equipamentos de telecomunicação, mais especificamente switches e roteadores, onde participei 

como desenvolvedor, Scrum Master e líder técnico.  

A fonte de pesquisa são projetos de desenvolvimento de produtos que utilizam 

tecnologia embarcada de uma empresa que já possuiu cerca de 300 funcionários atuantes em 

projetos de pesquisa e desenvolvimento de hardware, lógica programável e software/firmware. 

A coleta dos dados foi feita através de participação de alguns projetos de 

desenvolvimento de firmware para diferentes clientes. 
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3.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

3.1 PMBOK 

O Project Management Body of Knowledge, também conhecido como PMBOK é um 

conjunto de práticas em gerência de projetos levantado pelo Project Management Institute 

(Instituto de Gerenciamento de projetos) e constituem a base da metodologia de gerência de 

projetos do PMI. Estas práticas são compiladas na forma de um guia, chamado de Guia do 

Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, ou Guia PMBOK.   

 

3.2 PROCESSOS DO GUIA PMBOK  

O gerenciamento de projetos é realizado através de processos, usando conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas do gerenciamento de projetos. A figura abaixo apresenta a 

natureza dos processos de gerenciamento de projetos em termos da integração entre os 

processos, das interações dentro deles e dos objetivos a que atendem. Esses processos são 

agregados em cinco grupos, definidos como os grupos de processos de gerenciamento de 

projetos (Guia PMBOK). Grupos de processos de iniciação, execução, monitoramento e 

controle e encerramento.   

 

3.3 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO PMBOK  

3.3.1 Gerenciamento do Escopo  

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

que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para terminar o projeto 

com sucesso.  

Essa área de conhecimento contém todos os processos para que o projeto seja bem-

sucedido, tendo apenas o trabalho necessário e apenas o necessário para que todos os objetivos 

sejam atendidos com sucesso, também controlando o que está e o que não está no projeto.  

Os processos envolvidos são:  

1. Planejar o Gerenciamento do Escopo; 
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2.  Coletar os requisitos; 

3.  Definir o escopo; 

4. Criar a EAP;  

5. Validar o escopo; 

6. Controlar o escopo;  

Dentro de um projeto, escopo pode dizer respeito:  

a) Escopo do produto: As características e funções que descrevem um produto, 

serviço ou resultado; e/ou  

b) Escopo do projeto: O trabalho que precisa ser realizado para entregar um 

produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas.  

 

3.3.2 Gerenciamento da Qualidade  

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

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

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

empreendido.  

O gerenciamento da qualidade do projeto usa as políticas e procedimentos para a 

implementação, no contexto do projeto, do sistema de gerenciamento da qualidade 

da organização e, de maneira apropriada, dá suporte às atividades de melhoria do processo 

contínuo como empreendido no interesse da organização executora.  

O gerenciamento da qualidade do projeto trabalha para garantir que os requisitos do 

projeto, incluindo os requisitos do produto, sejam cumpridos e validados. 

Segundo o Guia PMBOK 5° edição, os três processos que envolvem este gerenciamento 

são: 

  1. Planejar a qualidade; 

  2. Realizar a garantia da qualidade; 

3. Controlar a qualidade. 

 



7 

 

3.3.3 Gerenciamento do Tempo 

O gerenciamento do tempo do projeto lida com os processos que garantirão o termino 

pontual do projeto.  

De acordo com o Guia PMBOK, os processos que fazem parte desse gerenciamento são:  

1. Planejar o Gerenciamento do Cronograma; 

2. Definir as atividades;  

3. Sequenciar as atividades;  

4. Estimar os recursos da atividade;  

5. Estimar as durações da atividade;  

6. Desenvolver o cronograma; 

7. Controlar o cronograma. 

 

3.3.4 Gerenciamento dos Custos  

O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos envolvidos em planejamento, 

estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, de modo que o 

projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado. 

Os processos do gerenciamento de custos do projeto são: 

1. Planejar o Gerenciamento dos Custos; 

2. Estimar os custos; 

3. Determinar o orçamento; 

4. Controlar os custos; 

 

3.3.5 Gerenciamento das Pessoas (ou Recursos Humanos) 

O gerenciamento dos recursos humanos do projeto inclui os processos que organizam, 

gerenciam e guiam a equipe do projeto.  

A equipe do projeto consiste das pessoas com papéis e responsabilidades designadas 

para completar o projeto.  

Os membros da equipe do projeto podem ter vários conjuntos de habilidades, atuar em 

regime de tempo integral ou parcial, e podem ser acrescentados ou removidos da equipe à 

medida que o projeto progride.  
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Os membros da equipe do projeto também podem ser referidos como pessoal do projeto. 

Embora os papéis e responsabilidades específicos para os membros da equipe do projeto sejam 

designados, o envolvimento de todos os membros da equipe no planejamento do projeto e na 

tomada de decisões pode ser benéfico.  

 Os processos envolvidos são: 

1. Desenvolver um plano de recursos humanos; 

2. Mobilizar a equipe do projeto; 

3. Desenvolver a equipe do projeto; 

4. Gerenciar a equipe do projeto. 

 

3.3.6 Gerenciamento da Comunicação 

Responsável em assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, 

criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, controladas, monitoradas e finalmente 

dispostas de maneira oportuna e apropriada.  

Os gerentes de projetos passam a maior parte do tempo se comunicando com os 

membros da equipe e outras partes interessadas do projeto, quer sejam internas (em todos os 

níveis da organização) ou externas à organização.  

A comunicação se resume em cinco processos: 

1. Planejar o gerenciamento das comunicações; 

2. Gerenciar as comunicações; 

3. Controlar as comunicações.  

De acordo com o Guia PMBOK esses processos interagem entre si e com os processos 

de outras áreas também.  

Cada processo ocorre pelo menos uma vez em todos os projetos. A atividade de 

comunicação inclui método interno e externo, formal, vertical, oficial, escrita e oral, e verbal e 

não verbal. 

 

3.3.7 Gerenciamento das Aquisições 

É o gerenciamento responsável por comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados 

externos à equipe do projeto.  
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O gerenciamento das aquisições do projeto abrange os processos de gerenciamento de 

contratos e controle de mudanças que são necessários para desenvolver e administrar contratos 

e controle de mudanças que são necessários para desenvolver e administrar contratos ou pedidos 

de compras emitidos por membros autorizados da equipe do projeto.  

Um contrato de aquisições inclui termo e condições e pode incorporar outros itens 

especificados pelo comprador para estabelecer o que deve fornecer ou realizar. Assegurar que 

todas as aquisições atendam às necessidades do projeto é responsabilidade da equipe de 

gerenciamento. 

Os processos envolvidos nessa área são: 

1. Planejar o gerenciamento das aquisições; 

- 2. Conduzir as aquisições; 

 3. Controlar as aquisições; 

 4. Encerrar as aquisições. 

 

3.3.8 Gerenciamento dos Riscos 

Seu objetivo é aumentar probabilidade de eventos positivos reduzir a probabilidade de 

eventos negativos do projeto.  

Os objetivos do gerenciamento de riscos do projeto são aumentar a probabilidade e o 

impacto dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos adversos ao 

projeto.  

Os processos de gerenciamento de riscos do projeto são:  

1. Planejamento do gerenciamento de riscos; 

2. Identificação de riscos; 

3. Análise qualitativa de riscos; 

4. Análise quantitativa de riscos; 

5. Planejamento de respostas a riscos; 

6. Controle de riscos. 
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3.3.9 Gerenciamento da Integração 

Inclui os processos e as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, 

unificar e coordenar os vários processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento.  

O Gerenciamento de Integração serve para ter-se o controle e melhor coordenar as fases 

e atividades que são necessárias para o termino do projeto, gerenciar as expectativas das partes 

interessadas quanto ao atendimento dos requisitos.  

O gerenciamento de integração resume-se nos processos:  

1. Desenvolver o termo de abertura do projeto 

2. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto; 

3. Orientar e gerenciar o trabalho do projeto; 

4. Monitorar e controlar o trabalho do projeto; 

5. Realizar o controle integrado de mudanças; 

6. Encerrar o projeto ou fase;  

 

3.4 SCRUM 

O Scrum é um framework para gerenciamento de projetos ágeis, e que apesar de muito 

utilizado na área de desenvolvimento de software, pode ser utilizado para o planejamento, 

gerenciamento e desenvolvimento de qualquer produto, principalmente por ser um framework 

iterativo e incremental. 

A idéia principal do Scrum é controlar processos empíricos, mantendo o foco na entrega 

de valor de um negócio no menor tempo possível. 

No Scrum os projetos são divididos em ciclos repetitivos (iterativos) e curtos para que 

possam ser modificados e adaptados para corrigir os desvios (incrementais). Estes ciclos podem 

durar de duas a quatro semanas, e são chamados de Sprints. O framework Scrum é simples de 

entender, para ajudar eu separei abaixo alguns tópicos que resumem o Scrum, sua teoria, sua 

história e seus componentes. (CRUZ, 2014). 



11 

 

 

Figura 1 - Ciclo de Vida do Scrum. Fonte: Cruz, Fabio (2013) 

 

 

Abordagem Tradicional Abordagem Ágil 

Planejamento rígido Maior liberdade no planejamento das ações 

Resistência a mudanças Flexibilidade e uma postura positiva diante da 

necessidade de mudanças (mesmo em fases finais do 

projeto) 

Decisões tomadas em uma abordagem top-down Liberdade para que o time tome decisões em conjunto 

Forte centralização em torno da figura do 'gerente de 

projetos' 

Reponsabilidade compartilhada entre os membros da 

equipe, espírito de colaboração 

Uma liderança que monopoliza toda a comunicação, já 

que está preocupada com o comando e o controle 

minucioso das ações 

Comunicação fluída e livre entre os membros do time 

Líderes indicando 'O que fazer', 'Como', ao invés de 

dizer o 'Porquê' 

Equipes auto-organizáveis; a divisão do trabalho é 

resultado do entendimento do projeto e de um 

consenso entre o time 

Problemas geralmente escalados até a gerência Atuação conjunta do time para a resolução de 

problemas 

O planejamento costuma prever um trabalho extenso, 

com a entrega do produto somente nos estágios finais 

do cronograma (o que muitas vezes leva a conflitos 

junto ao cliente) 

Entregas de partes do projeto de forma contínua e 

incremental (iterações), a fim de obter um rápido 

feedback do cliente acerca do andamento do projeto 

Uma longa fase de análise; em muitos casos, parte da 

equipe é deixada de lado nestes estágios iniciais (já que 

considera que tais membros ingressarão apenas na fase 

de execução) 

Reuniões diárias entre o time; o intuito disso está em 

discutir o que será feito naquele momento, revendo o 

planejamento a médio e curto prazo, além de prováveis 

impedimentos 
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Um forte enfoque na geração de documentos e no 

controle através destes artefatos 

Embora existam documentos e se estimule a criação dos 

mesmos, há um pragmatismo maior (sem conferir uma 

importância exagerada a estes artefatos) 

Um maior foco em processos do que no produto 

esperado 

Menos formalidade e maior ênfase em se chegar ao 

produto esperado 

Maior envolvimento do cliente em estágios iniciais, com 

um certo relaxamento de postura uma vez que o projeto 

tenha se iniciado 

Participação ativa do cliente, inclusive enquanto o 

projeto está sendo implementado 

Foco na 'antecipação' (algo difícil em um ambiente 

sempre sujeito a mudanças repentinas) 

Ênfase na 'adaptação' (requer 'jogo de cintura') 

Tabela 1 - Comparativo entre metodologias tradicional e ágil. Fonte: netcoders.com.br 

 

 

3.4.1 Papéis no Time de Scrum 

Três são os papéis definidos pelo Scrum: O Time de Desenvolvimento, o Product Owner 

e o Scrum Master. As pessoas que desempenham esses papéis são igualmente responsáveis e 

responsibilizadas pelos resultadosdo trabalho e, assim, se comprometem com o projeto 

(SABBAGH, 2013). 

 

3.4.1.1 Time de Desenvolvimento 

O Time de Desenvolvimento e um grupo multidisciplinar de pessoas, responsável por realizar o 

trabalho de desenvolvimento do produto.  

A partir das prioridades definidas pelo Product Owner, o Time de Desenvolvimento gera, em 

cada Sprint, um Incremento do Produto pronto, de acordo com a Definicao de Pronto, e que significa 

valor visivel para os clientes do projeto. (SABBAGH, 2013). 

 

Para realizar esse trabalho, o Time de Desenvolvimento: 

• planeja seu trabalho, definindo com o Product Owner o que sera realizado 

no decorrer do Sprint 

• realiza as tarefas de desenvolvimento do produto para atingir a Meta do Sprint; 

• interage com o Product Owner, sempre que necessário; 

• identifica e informa ao ScrumMaster sobre impedimentos que obstruam seu 

trabalho e previne-se deles; 
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• obtém feedback dos clientes do projeto e demais partes interessadas sobre o 

trabalho realizado durante o Sprint; 

• entrega valor com frequencia para os clientes do projeto. 

 

3.4.1.2 Product Owner 

Responsável por garantir e maximizar, a partir do trabalho do Time de Desenvolvimento, 

o retorno sobre o investimento no produto para os clientes do projeto. 

O Product  Owner define o produto e toma as decisões de negócios relativas a seu 

desenvolvimento a partir das necessidades dos clientes do projeto e demais partes interessadas, 

alinhado com ou em direção aos objetivos da organização. (SABBAGH, 2013). 

Para realizar esse trabalho, o Product Owner: 

• Gerencia o produto, a partir do contato frequente com os clientes do projeto e demais 

partes interessadas; 

• Gerencia os clientes e demais partes interessadas em sua relação como projeto; 

• Mantem a Visão do Produto; 

• Gerencia as Releases do produto para os clientes; 

• Realiza, com o Time de Desenvolvimento, o planejamento do Sprint na reunião 

de Sprint Planning; 

• Colabora com o Time de Desenvolvimento, sempre que necessário, para esclarecer 

dúvidas ou tomar decisões quanto aos detalhes do produto; 

• Aceita ou rejeita as entregas do Time de Desenvolvimento. 

 

3.4.1.3 Scrum Master 

O Scrum Master trabalha para facilitar e potencializar o trabalho do Time de Scrum. 

Ele ajuda o Product Owner e Time de Desenvolvimento a serem mais eficientes na 

realização do seu trabalho. (SABBAGH, 2013). 

Para realizar esse trabalho, o Scrum Master: 

• Facilita o trabalho do Time de Scrum, de forma que seus membros se auto-organizem 

para que juntos desenvolvam o produto, comuniquem-se efetivamente 

e busquem continuamente melhorar seus processos de trabalho, realizando-o com 

qualidade e produtividade; além de facilitar os eventos do Scrum; 
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• Remove ou gerencia a remoção dos impedimentos que atrapalham o trabalho 

do Time de Desenvolvimento e ajuda a prevenir que os impedimentos aconteçam, 

quando possível; 

• Promove as mudanças organizacionais necessárias para que o Time de Scrum 

possa realizar seu trabalho com efetividade; 

• Assegura que o Scrum seja compreendido e adequadamente utilizado pelo Time de 

Scrum;   

 

3.5 SISTEMA EMBARCADO 

Também conhecido como sistema embutido, é um sistema microprocessado em que um 

computador está junto ao sistema que controla.  

Um sistema embarcado pode realizar um conjunto de tarefas que foram predefinidas. O 

sistema é usado para tarefas específicas, e assim, através de engenharia é possível otimizar um 

determinado produto e diminuir o tamanho, bem como os recursos computacionais e o seu valor 

final. 

Estes podem ser definidos como dispositivos que funcionam como computadores, que 

contam com memória, processador, interface de entrada e saída, porém, com o diferencial que 

desempenham uma tarefa específica. Por essa razão, usamos o micro-ondas como exemplo. No 

geral, os sistemas são usados em aplicações sem muitas exigências.  

Os sistemas embarcados costumam ser projetados a partir de uma aplicação. O controle 

remoto é outro bom exemplo, dentro dele há processador, memória, software, enfim, todos os 

itens encontrados em um computador convencional. Tais sistemas costumam ser desenvolvidos 

para uma tarefa específica.  

O sistema pode ainda ser executado com recursos computacionais bastante limitados, ou 

seja, com a ausência de teclado, tela e mesmo com pouca memória. 
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Figura 2 - Exemplos de Sistemas Embarcados. Fonte: Chase, Otavio (2007). 
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4.CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

O objetivo deste trabalho é a comparação de abordagens de projetos de desenvolvimento 

de sistemas embarcados, mais precisamente o firmware (software) para equipamentos de 

telecomunicações (switches e roteadores).  

A abordagem clássica em cascata (waterfall) até há pouco tempo utilizada pelas equipes 

de desenvolvimento permite um planejamento intenso e mais detalhado de todo o ciclo de vida 

do projeto. Além disso, uma documentação mais detalhada e completa é assumida como 

indispensável. 

O foco no processo como um todo é mais importante de que o produto em si e o gerente 

de projetos tem um papel central em todo desenvolvimento. 

O Guia PMBoK® sugere tudo que pode ser realizado para gerenciar um projeto do início 

ao fim, mas não diz como isso pode ser feito e - algumas vezes - não é muito claro na definição 

dos momentos ideais para cada aplicação. (CRUZ, 2013) 

No caso de projetos de firmware na área de redes (telecomunicações), apesar de um 

planejamento detalhado e formal ser de suma importância, uma vez que o projeto é composto 

de um número considerável de partes que no decorrer do desenvolvimento.  

No pior dos casos, antes da validação do produto todos os módulos desenvolvidos e 

customizados deverão ser integrados e ‘encaixados’ de maneira a formarem um sistema único 

e estável com uma série de facilidades e funcionalidades que deverão satisfazer numa única 

etapa o cliente final que, muitas vezes, está ausente de todo processo de desenvolvimento do 

produto até sua entrega final após uma exaustiva fase de validação. 

Esse planejamento detalhado ocorre após a fase de levantamento de requisitos junto ao 

cliente que exprime seus anseios e estes são interpretados pela equipe de desenvolvimento, mais 

precisamente pelo gerente de projetos, que definirá o que e com quais recursos (equipamentos 

e pessoas) deverá ser feito. 
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Figura 3 - Ciclo de Vida de Projetos - estrutura básica. Fonte: Cruz, Fabio (2013) 

 

Segundo (CRUZ, 2013), independentemente dos moldes diferentes, todos os projetos 

possuem início e fim definidos. Apesar de possuírem entregas e atividades específicas que 

devem ser conduzidas nesse intervalo e que podem variar muito de acordo com o projeto, o 

ciclo de vida oferece uma estrutura básica para o gerenciamento de projeto, que pode ser 

aplicada independentemente do trabalho envolvido, contendo: início do projeto, organização e 

preparação, execução do trabalho do projeto e encerramento. 

Ainda segundo (CRUZ, 2013), as fases de um projeto possuem passos específicos que, 

quando prontos, juntos permitem o início da próxima fase. 

De acordo com o Guia PMBOK®, o ciclo de vida de projetos possui cinco fases bem 

definidas e sequenciais: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e 

Encerramento. 
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Figura 4 - Fases do Ciclo de Vida de um Projeto. Fonte: Cruz, Fabio (2013) 

 

 O Guia PMBoK® menciona ainda o relacionamento entre essas fases, o que se 

aproxima bastante da realidade de projetos de software embarcado (firmware) para 

equipamentos de telecomunicações (switches e roteadores), no caso em que essas fases se 

sobrepõem, uma vez que a sobreposição se dá quando mesmo antes de a fase anterior encerrar, 

a seguinte já iniciou. 

O firmware (software embarcado) de um equipamento de redes (no caso, um roteador) 

que se encarrega de transportar a sinalização e dados para vários outros equipamentos de redes 

é composto de várias partes funcionais e de uma infraestrutura que se comunica com o hardware 

do equipamento, o que significa que o projeto de desenvolvimento de cada uma dessas partes 

pode ocorrer de forma simultânea e com um acompanhamento constante do time de validação 

e até mesmo do cliente final. 

(CRUZ, 2013) menciona a existência de três tipos principais de ciclo de vida em função 

do relacionamento entre as fases do projeto: 

Assim, podemos ter para esse exemplo um ciclo de vida de projeto diferenciado uma 

vez que as fases do projeto poderão ter um relacionamento distinto, como descreve (CRUZ, 

2013): 

- Ciclo de vida preditivo: caso típico do gerenciamento tradicional e geralmente 

preferido quando se tem um excelente entendimento do produto a ser entregue. 

- Ciclo de vida iterativo e incremental: o time de projeto quebra o produto em vários 

pedaços menores e trabalha cada parte como se fosse um ciclo preditivo.  

- Ciclo de vida adaptativo: esse ciclo deriva do iterativo e incremental mas se diferencia 

por possuir iterações bem mais rápidas com tempo e custo fixo. 
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Projetos na área de tecnologia, como no caso do estudo presente, são extremamente 

complexos e compostos por várias partes ou módulos que juntos fornecem uma única 

funcionalidade ao cliente final que deseja  um produto com interface de operação amigável, 

confiável, estável e, acima de tudo, robusto. 

A grosso modo, pode-se dizer que tal sistema decompõe-se em interface de configuração 

(CLI) utilizada pelos usuários das operadoras de telecomunicações, os módulos de algoritmos 

de protocolos de comunicação entre os diferentes equipamentos de rede (protocolos de 

roteamento e sinalização) e os módulos de tráfego e tratamento de dados entre os equipamentos 

(tráfego de pacotes de dados IP, por exemplo). 

Naturalmente, tais macro-módulos são decompostos em outras áreas funcionais 

específicas e que são desenvolvidas e conduzidas por diferentes equipes, inclusive 

geograficamente distantes, mas que no final deverão ser integradas e validadas em conjunto. 

Uma metodologia em cascata (waterfall) para projetos dessa complexidade é um tanto 

arriscada e engessada, uma vez que é necessário um conhecimento completo e detalhado de 

todo o escopo do produto a ser gerado a partir desse projeto. 

São muitas equipes funcionais e muitas fases envolvidas, além disso, todos os módulos, 

em especial o de operação e configuração (CLI) são repletos de detalhes e desejos particulares, 

o que demanda um feedback constante do cliente final ou, pelo menos, do time de validação, 

caso este esteja em conformidade com os requisitos levantados. 

Assim, caso a metodologia a ser escolhida tenha que ser obrigatoriamente a clássica 

waterfall, o ciclo de vida mais indicado, sem sombra de dúvida teria que ser o adaptativo ou, 

no pior caso, o iterativo e incremental. 
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Figura 5 - O modelo em cascata ou waterfall, conforme definido por Royce (1970). Fonte: Sabbagh (2013) 

 

 O cliente final, mesmo na figura de algum representante interno deverá participar 

ativamente do processo de validação e aceitação de cada entrega que será feita. 

 Cada um dos módulos que compõem o sistema final, deverão ser quebrados em várias 

‘sub-entregas’ e as diversas funcionalidades e características, levantadas e bem compreendidas 

junto ao cliente, deverão ser inseridas num banco de dados para que possam ser estimadas e 

avaliadas em várias fases do projeto. 

 Equipamentos na área de redes, que devem dispor de uma gama relativamente rica e 

complexa de configurações para o operador de empresas provedoras de serviços de 

telecomunicações demandam uma metodologia ou, pelo menos, um framework de 

desenvolvimento que permita entregas incrementais que sejam aprovadas à medida que 

satisfaçam as necessidades funcionais levantadas como requisitos. 

 Metodologias ágeis como o Scrum, que, na realidade, se trata muito mais de um 

framework do que uma metodologia, fornecem todas as ferramentas necessárias para compilar, 

desenvolver e validar as funcionalidades do sistema a ser desenvolvido por times auto-

gerenciáveis. 

 O Scrum é um framework definido como ágil, não por conta de velocidade nas entregas, 

mas sim pela iteração e realimentação constante de quem requisita as funcionalidades, como no 

caso de interface de configuração (CLI). 
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 Antes mesmo do Scrum ser utilizado, uma vez que é framework de gerenciamento, são 

indicados métodos e processos que ajudem no entendimento do sistema como um todo e todos 

os requisitos em partes, onde as pessoas envolvidas são o centro da solução dos problemas 

(personas). 

 Um método aplicável e indicado para o levantamento de requisitos e funcionalidades 

para sistemas complexos como no nosso exemplo é o Design Thinking que ajuda muito a 

entender cada requisito do sistema completo e permite quebrar a solução em pequenas partes 

que serão tratados como pequenos requisitos e desenvolvidos e validados em várias pequenas 

entregas, com aval do time de validação e cliente final. 

 

 

 

Figura 6 - As etapas do Design Thinking. Fonte: http://citl.illinois.edu/paradigms/design-thinking (2017) 

 

 

 Assim, os desejos reais do cliente são melhor compreendidos e transformados em 

requisitos palpáveis pelo time de desenvolvimento. 

 Tais requisitos, uma vez levantados e analisados em várias sessões (Inceptions) com a 

presença de todos os componentes que fazem parte do time Scrum (mencionados anteriormente 

como Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento), serão disponibilizados em 

uma lista de requisitos conhecida como Product Backlog do produto. 

http://citl.illinois.edu/paradigms/design-thinking
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 O Product Backlog representa a lista completa ou, pelo menos, numa primeira versão, 

antes dos primeiros refinamentos (grooming), a lista de todos os requisitos para se desenvolver 

e conceber o produto desejado pelo cliente final representado pelo Product Owner. 

No caso do projeto de sistema de software de equipamentos de rede de telecomunicações, 

que apresenta uma série de áreas funcionais, o Product Backlog correspondente, que foi definido 

em sessões de Inception, onde requisitos levantados junto ao cliente são analisados e esmiuçados 

pelo time do Scrum. 

Se tomarmos como exemplo somente a interface de configuração do equipamento de rede 

(CLI) temos que considerar uma série de fases de entregas até que o produto final seja aceito e 

validado. 

Essas fases são os chamados sprints que contemplam uma série de itens do Product Backlog, 

conhecido como Sprint Backlog. 

Esse Backlog, em comum acordo entre o Product Owner e o Time de Desenvolvimento, 

contém uma lista de itens de desenvolvimento que caibam no horizonte de 2 a 4 semanas, 

dependendo do tamanho estipulado do Sprint. 

Cada sprint deverá apresentar, ao seu final, um entregável que será validado e testado pelo 

cliente e, caso satisfaça a lista de requisitos no início do desenvolvimento desse sprint, dará 

continuidade a um novo sprint que construirá um novo entregável, com novas funcionalidades 

agregadas ao mesmo produto. 

O ponto forte do framework Scrum é a entrega parcial de funcionalidades que, no caso de 

uma interface de configuração de equipamento de rede de telecomunicações (CLI) será composta 

de vários módulos entregues por várias equipes que serão integrados e validados gradativamente 

até a entrega do produto final com todos itens ou, pelo menos, a maior parte deles inclusas no pacote. 

 Um Product Backlog bem definido e organizado é o espelho fiel do que foi feito e o que está 

ainda por ser priorizado e feito. 

Os itens do Product Backlog são organizados pelo Product Owner de acordo com a 

ordem em que serão desenvolvidos pelo Time de Desenvolvimento, de forma a maximizar o 

retorno ao investimento dos clientes. Assim, os itens do topo do Product Backlog são colocados 

em desenvolvimento primeiro. Por essa razão, esses itens do topo são de granularidade mais 

fina e possuem uma descrição detalhada e, possivelmente, uma estimativa com maior precisão 

do tempo necessário para seu desenvolvimento. Na outra ponta, os itens da parte de baixo do 

Product Backlog são de granularidade mais grossa e possuem menos detalhes e estimativas 

mais grosseiras. (SABBAGH, 2013). 
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 Cada um dos itens desse Backlog é obtido através de histórias de usuários (User Stories), 

que espelham os anseios do usuário final.  

 Ferramentas apropriadas para o controle do Product Backlog e do andamento dos Sprints 

dos vários times em paralelo permitem monitorar as dependências e bloqueios gerados por cada 

um desses times aos demais. 

 

 

Figura 7 - Ordenação do Product Backlog. Fonte: Sabbagh (2013) 

 

  

 

Como ilustra a figura 7, os itens do Backlog podem ser priorizados de acordo com 

importância e urgência nas entregas para a satisfação do cliente. As entregas podem ser de 

ordem imediata, ou seja, nesse mesmo Sprint, de ordem iminente, quando devem ser entregues 
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nessa própria versão do produto ou mesmo entregas de médio e/ou longo prazo, em versões 

seguintes.  

O framework do Scrum é ideal para essa visão sobre o que deve ser entregue, o que já 

foi aceito e em qual versão do produto, com o acompanhamento constante de todos envolvidos 

na sua validação. 

A figura abaixo ilustra de uma maneira simplificada entregáveis ao final de cada Sprint 

que faz parte de único release do produto responsável pela configuração inicial de um 

equipamento de rede (roteador) da Cisco Systems: 

 

1.  Implementação do modo de configuração global do equipamento: configure terminal 

2.  Inserção do nome do ‘host’: hostname nome 

3.  Inserção de senha: enable secret senha 

4.  Desabilitar o IP Domain-Lookup: no ip domain-lookup 

   
Comando Propósito 

Sprint  1 configure terminal 

 

Router> enable 

Router# configure 

terminal 

Router(config)# 

Insere modo de configuração 

global 

Utilize a seguinte porta para 

conectar roteador com um 

terminal remoto. 

telnet router name or 

address 

Login: login id 

Password: ********* 

Router> enable 

Sprint  2 hostname nome 

 

Router(config)# hostname 

Router 

Router(config)# 

Especifica o nome do roteador. 

Sprint 3 enable secret senha 

 

Router(config)# enable 

secret cr1ny5ho 

Router(config)# 

Especifica uma senha encriptada 

para evitar acesso não autorizado 

ao roteador. 

Sprint 4 no ip domain-lookup 

 

Desabilita o roteador de traduzir 

‘words’ desconhecidos em 

endereços IP. 
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Router(config)# no ip 

domain-lookup 

Router(config)# 

Figura 8 - Entregas Incrementais de Configuração de um Roteador através de Sucessivos Sprints. Fonte: 

Cisco 3900 Series, 2900 Series and 1900 Series Software Configuration Guide. 

 

 

Reuniões periódicas (diárias, por exemplo) entre todos os times, representados pelos 

seus Scrum Masters e o Gerente de Projetos permitem o tratamento de tais bloqueios e 

resolução de impasses entre todos eles. 

 

 

4.1 ESTUDOS FUTUROS 

Nesse estudo pudemos observar uma vantagem prática da abordagem ágil sobre a 

tradicional (waterfall) de uma forma qualitativa, onde o produto em questão (sistema de 

software/firmware de equipamentos de rede de telecomunicações) pode ser apresentado e 

entregue em partes ao cliente final e, assim, agregar valor aos poucos, mostrando o progresso 

do desenvolvimento a todas partes envolvidas.  

Tal abordagem abre mão de um planejamento inicial completo e de uma documentação 

detalhada do projeto e produto, mas necessita de uma integração constante entre todos os times 

envolvidos no projeto como um todo. 

Um possível desdobramento poderia ser o estudo de uma abordagem híbrida envolvendo 

a abordagem tradicional com todas suas etapas aliada a um framework ágil de forma a poder 

tirar vantagem dessas duas abordagens. 
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Figura 9 - Ciclo de Vida de Projetos Ágeis do PMBoK (modelo híbrido). Fonte: Cruz, Fabio (2013) 

 

 

Um planejamento mais detalhado e intenso traria a vantagem um conhecimento de base 

mais sólido dos requisitos levantados junto ao cliente, que poderiam ser esmiuçados e 

melhorados a cada sprint dentro do framework do Scrum entre o time de desenvolvimento e o 

Product Owner (grooming). 

O ciclo de vida de tal projeto híbrido poderia ser cada um dos releases do produto a ser 

entregue (versões), onde os grupos de processos de iniciação, execução, monitoramento e 

controle e encerramento estariam explícitos e bem definidos. 

 O Product Backlog total seria distribuído em releases numa espécie de sub-product-

backlogs que seriam divididos em sprint backlogs e, dessa forma, o framework scrum rodaria 

como ilustrado no exemplo apresentado.  
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