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RESUMO 
 

 

Nos últimos anos, tem sido debatido na comunidade ligada ao gerenciamento de 
projetos quais são as metodologias que trazem melhor resultado e sucesso aos 
projetos. Ágeis, mensuráveis, adaptáveis, estabelecidas, escaláveis, flexíveis, seja 
quais forem as qualidades aferidas às metodologias de projetos, elas encontram 
seus defensores e propagadores, tanto que há uma grande variedade delas sendo 
utilizadas no mercado. As metodologias de projetos mais expressivas e 
reconhecidas são: a tradicional, desenvolvida e difundida pelo PMI-Project 
Management Institute, e as ágeis, que têm no Scrum seu principal representante. 
Com um olhar voltado apenas para os cases de sucesso, muitas corporações falham 
ao adotar essas metodologias de forma integral sem se preocupar se os seus 
aspectos atendem à estratégia de negócio. Na atualidade, os projetos estão 
estruturados sob um ambiente extremamente fluido, com mudanças constantes que 
requerem uma forma de trabalho em projetos que contemple suas especificidades. 
Para atender a essas demandas, estão sendo desenvolvidas customizações das 
metodologias de projeto já estabelecidas para agregar esses diferenciais. Nesse 
cenário, vemos o crescimento de um novo modelo, o híbrido, que funde processos 
de metodologias com posicionamentos semelhantes ou até mesmo diferenciados, 
gerando um modelo único para atender aos requerimentos em projetos procurados 
pelas empresas. Seguindo esse último conceito, unindo os processos das 
metodologias mais reconhecidas e utilizando como foco duas das áreas de 
conhecimento que são mais valorizadas pelas empresas, tempo e escopo, este 
trabalho introduz a metodologia híbrida TimeX. A nova metodologia criada mescla, 
dentro do universo de projetos de curta duração, os conhecimentos registrados no 
PMBOK® com suas boas práticas baseadas nas 10 áreas do conhecimento com o 
Scrum® e suas características flexíveis e ágeis.  
 
Palavras-chave: Metodologia Tradicional. Metodologia Ágil de Projetos (Scrum). 
Projetos de curto prazo. Metodologia Híbrida. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



ABSTRACT 

 

 
In recent years, there has been a debate in the project management community 
about the methodologies that bring better results and success to projects. Agile, 
measurable, adaptable, established, scalable, flexible, whatever the strengths of 
project methodologies, they meet their advocates and propagators, so much so that 
they are widely used in the marketplace. The most expressive and recognized project 
methodologies are: the traditional one, developed and disseminated by the PMI-
Project Management Institute, and the agile ones, which have in Scrum their main 
representative. With a look at only successful cases, many corporations fail to adopt 
these methodologies fully without worrying about whether their aspects meet 
business strategy. At present, the projects are structured under an extremely fluid 
environment, with constant changes that require a way of working on projects that 
contemplate their specificities. To meet these demands, we are developing 
customizations of the design methodologies already established to aggregate these 
differentials. In this scenario, we see the growth of a new model, the hybrid, that 
merges methodologies processes with similar or even differentiated positions, 
generating a unique model to meet the requirements in projects sought by 
companies. Following this last concept, joining the processes of the most recognized 
methodologies and using as focus two of the areas of knowledge that are most 
valued by companies, time and scope, this work introduces the hybrid methodology 
(Time)X. The new methodology created within the universe of short-term projects 
mixes the knowledge recorded in the PMBOK® with its good practices based on the 
10 areas of knowledge with Scrum® and its flexible and agile characteristics. 
 

Keywords: Traditional Methodology. Agile Project Methodology (Scrum). Short Term 

Projects. Hybrid Methodology. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 

Na atualidade, os projetos estão inseridos em um ambiente extremamente 

dinâmico e volátil, no qual ocorrem mudanças na estratégia de negócios que 

impactam nos requisitos, nos custos e no tempo, em um ritmo acelerado como 

nunca visto anteriormente. Esse cenário tem exigido velocidade de respostas para 

as mudanças e elas têm sido determinantes para a sobrevivência das organizações. 

O estudo intitulado O Futuro do Trabalho: Impacto e Desafios para as Organizações 

no Brasil, realizado no mercado brasileiro pela EAESP-FGV (Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo conveniada com a Fundação Getulio 

Vargas) em conjunto a PwC (Network Global de Firmas Independentes), mostra 

que as transformações nos negócios estão levando as empresas a criar novas 

maneiras de realizar os trabalhos em projetos com padrões renovados de 

expectativas e valores, o que tem exigido a adaptação tanto das equipes como das 

empresas: 

 
A análise das informações coletadas no nosso estudo revela que as 
empresas brasileiras estão conscientes de que mudanças estruturais no 
ambiente de negócios estão transformando o trabalho e as expectativas dos 
profissionais. Elas também reconhecem que precisam ajustar seus modelos 
de organização e gestão para se manterem competitivas. Os impactos de 
tais mudanças na cultura organizacional ou nos processos e sistemas de 
gestão muitas vezes geram dificuldades para sua implementação.  

(LINS; TONELLI, p. 27).(O FUTURO DO TRABALHO: IMPACTO E 
DESAFIOS PARA AS ORGANIZAÇÕES NO BRASIL, Disponível 
em:<https://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/servicos/assets/consultoria-
negocios/futuro-trabalho-14e.pdf>. Acesso em: 23 out. 2016) 

 
Neste contexto caracterizado como "fluido", em que a única certeza é a 

mudança, as empresas precisam se adaptar e adotar metodologias de projeto que 

atendam às suas necessidades, ao seu perfil de negócio e tragam sucesso para 

suas estratégias. Duas perguntas devem ser feitas nesse momento: "Qual é a 

metodologia que traz mais benefícios nesse cenário de mudança? " e "Essa 

metodologia atende à realidade dos projetos da empresa?".  

A busca por metodologias que são reconhecidas pelo mercado e possuem 

um histórico de sucesso tem sido um caminho frequentemente adotado pelas 

corporações. Dentre as metodologias utilizadas no mercado, temos dois conceitos 
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que se destacam: o tradicional, que possui perfil prescritivo com geração de uma 

complexa e detalhada documentação que possibilita uma análise mais completa e 

segura dos dados; e o ágil, que possui um perfil adaptativo, trazendo a ideia de 

interações em que o produto principal do projeto evolui conforme os ciclos vão sendo 

finalizados. 

A metodologia tradicional de projetos tem como seu principal representante 

o PMI®, Project Management Institute, uma associação que surgiu em 1969 e 

atualmente é a mais reconhecida e respeitada por difundir as melhores práticas a 

partir de experiências em projetos compartilhadas por muitas empresas e 

instituições. Existem também o ITIL®, CMMI®, PRINCE 2® e muitas outras 

metodologias prescritivas utilizadas no mercado. 

A metodologia ágil de projetos nasceu a partir do desenvolvimento de 

software e seu conceito foi oficializado a partir do Manifesto Ágil em janeiro de 2001. 

Nos últimos anos, houve uma ascensão de metodologias baseadas em performance, 

velocidade e entrega de resultados. Nesse cenário, o Scrum®, principal 

representante do conceito ágil, passou a ser muito utilizado e extrapolou o ambiente 

de software, sendo adaptado para as mais diferentes áreas. Outras metodologias 

com perfil adaptativo, como XP-Xtreme Programing® e o Kambam®, também são 

muito utilizadas, porém, apenas em alguns nichos de mercado. 

Muitas empresas adotam as metodologias citadas acima da forma como elas 

foram concebidas, seguindo-as literalmente em todos os processos. Porém, nem 

sempre as empresas conseguem uma boa adaptação a esse padrões, devido às 

caraterísticas culturais corporativas, ao segmento do negócio, à resistência a 

mudanças, entre outros fatores. Os resultados podem ser, em muitos casos, o 

bloqueio dos processos, retaliações por parte das equipes e a insatisfação de quem 

lida com a metodologia.  

O fato é que não existe uma metodologia com uma fórmula pronta que traga 
a garantia de sucesso. Essa fórmula precisa ser construída levando em 
consideração as características dos projetos e o ambiente corporativo. A adaptação 
das metodologias tradicionais e ágeis em um modelo único tem se revelado uma 
tendência e levado à ascensão de um conceito híbrido de gerenciamento de 
projetos. As metodologias híbridas selecionam os processos, ferramentas e 
conceitos de metodologias já documentadas, jamais excluindo ou ignorando o 
legado adquirido, e as adapta para as necessidades de projeto da empresa. 
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As metodologias híbridas, geralmente, são apoiadas por pilares ou áreas do 
conhecimento que sustentam seus processos. Muitas vezes, a priorização de uma 
área em relação às outras leva em conta as restrições dos próprios projetos 
realizados na organização. Portanto, é necessário ter um ou mais pontos focais que 
irão definir as características e o modo como os projetos serão gerenciados. É 
fundamental também que haja um profundo conhecimento das metodologias que 
estão envolvidas, pois elas trazem experiências reais que entregaram resultados 
positivos para o desenvolvimento de produtos ou serviços. 

Trazendo o conceito de metodologias híbridas e associando-o ao ambiente 

de mudanças nos quais os projetos estão inseridos, este trabalho irá apresentar uma 

metodologia híbrida com foco em projetos de curta duração chamada TimeX. A 

metodologia trabalha com o conceito de eficiência nas entregas e multiplicação do 

tempo a fim de suprir as demandas em projetos de curto prazo. A TimeX mescla, 

com foco nas áreas de conhecimento de tempo e escopo, as boas práticas 

documentadas no Guia PMBOK® (Quinta Edição) desenvolvido pelo PMI® com a 

agilidade do Scrum e suas características flexíveis documentadas no Guia SBOK®. 

Além disso, também foram feitas indicações de softwares e ferramentas, assim 

como foram disponibilizados documentos e templates que poderão ser utilizados 

para implementar a nova metodologia híbrida na prática. 

Os próximos capítulos deste trabalho irão expor como foi o processo de 

estudo para o desenvolvimento da metodologia híbrida TimeX. Inicialmente, foram 

compilados diversos modelos de metodologias existentes para que fossem 

selecionados os representantes mais expressivos. A adoção da metodologia híbrida 

pelo mercado também foi foco de estudo, sendo expostos alguns motivos pelos 

quais ela está sendo adotada para gestão dentro das empresas. Com esses 

conhecimentos iniciais coletados, houve um aprofundamento dos estudos da 

metodologia tradicional do PMI® e da metodologia ágil Scrum®, as mais sólidas e 

difundidas, criando as bases para os processos e ferramentas que compõem a 

metodologia híbrida proposta. Este trabalho reúne conhecimentos na área de 

gerenciamento de projetos sob diferentes pontos de vista e seu conteúdo gera um 

diferencial de conhecimento em projetos para profissionais da área. 
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2  ABORDAGEM HÍBRIDA: O FUTURO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 

 

Um número expressivo de organizações tem feito adesão aos métodos 

ágeis, justamente, por eles entregarem maior flexibilidade, impedindo que projetos 

fiquem presos a requisitos do início até a entrega final do produto ou serviço. Em um 

artigo voltado para os desenvolvedores de software publicado na sua plataforma on-

line, a IBM - International Business Machines (empresa americana voltada para a 

área de informática) afirma que os requisitos mudam durante o desenvolvimento dos 

projetos, não necessariamente devido ao desejo do cliente, mas porque existe uma 

necessidade de mercado que cria essa exigência (IBM, JULIANA STEFFEN, 2012). 

O artigo também cita uma fase dita por Jeff Sutherland, um dos criadores do Scrum, 

sobre o valor agregado ao produto: 

 

 
Um processo rígido ou resistente a mudanças resulta em produtos 
medíocres. Os clientes podem até receber o que foi solicitado 
primeiramente, mas esse é o produto que eles realmente querem receber? 
Coletando todos os requisitos no início e escrevendo-os sobre pedra, o 
produto é condenado a ser tão bom quanto a ideia inicial, ao invés de ser o 
melhor, uma vez que as pessoas aprendem ou descobrem como fazer 
melhor.  
(JEFF SUTHERLAND, 23.Jan.2012. Disponível em: 
<https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/rationalbrasil/entry/
mas_o_que_s_c3_a3o_essas_tais_de_metodologias__c3_a1geis?lang=en>
. Acesso em: 24 out. 2016). 

 
 
 

Conforme pesquisa realizada no Google Trends, uma ferramenta que mede 

o nível de popularidade de termos procurados por usuários no buscador da 

empresa, o termo Scrum teve um alto crescimento de 2005 até 2015. 

Concomitantemente, o termo “PMI” apresentou uma suave porém contínua queda 

nesse mesmo intervalo de tempo. No gráfico comparativo (Figura 1), o interesse do 

público pela metodologia tradicional do PMI se mantém frente a um crescimento 

acelerado do Scrum. Portanto, as boas práticas instituídas na metodologia 

tradicional continuam relevantes para o público que possui interesse no assunto. O 

fato de o PMI estar atuando há mais tempo em projetos e apresentar uma 
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quantidade superior de cases de sucesso pode ser um dos motivos pelos quais as 

empresas são mais reticentes em adotar outras metodologias. 

 

 

Figura 1 – Pesquisa Google Trends 

Fonte: Disponível em:<https://www.google.com/trends>. Acesso em: 24 out. 2016. 
 

 

Tradicional e ágil, existe uma forma de conciliar os dois caminhos? A 

resposta é: sim. Essa abordagem é definida como híbrida e tem crescido 

exponencialmente devido a uma característica que a torna única, a personalização.  

 

 
As abordagens Tradicional e Ágil de gerenciamento de projetos são tidas 
como antagônicas. Há, porém, propostas de combinação de práticas 
oriundas das duas abordagens, e até mesmo autores que indicam a 
combinação como preferível ao uso isolado de uma ou outra. Esse 
fenômeno tem sido denominado de gestão híbrida de projetos. 
(HIBRIDISMO NA GESTÃO DE PROJETOS: AVALIANDO PROPOSTAS 
DE COMBINAÇÃO DAS ABORDAGENS ÁGIL E TRADICIONAL, Felipe 
Barreto Silva e Daniel Capaldo Amaral - USP-Universidade de São Paulo) - , 
Disponível 
em:<http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2014_TN_STO_202_145_2
4895.pdf>. Acesso em: 24 out. 2016). 

 

 
As vantagens da adesão à metodologia híbrida estão na utilização do que 

mais funciona em cada uma das abordagens ágil e tradicional, dependendo do perfil 

do projeto ou da empresa. Nenhum dos conhecimentos das metodologias que são 

fundidas é excluído ou ignorado, apenas selecionado, somado e adaptado com foco 

em eficiência. Essa personalização da metodologia se molda às necessidades da 
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empresa e reduz os esforços e a energia despendida para realização das tarefas 

colaborativas, com a cooperação da equipe e cliente, entregando produtos e 

serviços com maior valor percebido. Portanto, que sejam realmente úteis e 

desenvolvidos em um espaço menor de tempo e dentro dos custos. 

Trabalhar com o conceito híbrido de projetos tem se tornado cada vez mais 

comum, ainda mais no ambiente de mudanças vivido nos negócios. É o que defende 

Edivandro Conforto, Ph.D. e Pesquisador Associado do Massachusetts Institute of 

Technology, que compartilhou os principais resultados e insights de um programa de 

pesquisa do MIT, no qual foram apresentadas tendências globais em gerenciamento 

de projetos. A pesquisa contou com a participação de profissionais de 76 países, 

feita por meio de mais de 800 projetos com diferentes graus de inovação, tipos de 

produtos e setores da indústria: 
 

 

Os resultados da pesquisa são consistentes com a ideia de combinar os 
fatores críticos da agilidade com práticas de gestão ágeis e tradicionais 
para criar um modelo de gestão "híbrido". “A combinação adequada das 
práticas organizacionais, com fatores de mercado e as pessoas é 
fundamental para desenvolver a agilidade como uma competência”, 
afirma. E complementa que modelos de gestão ágeis "híbridos" estão 
surgindo para lidar com diferentes desafios de projeto e contextos de 
negócio.  

(Edivandro Conforto, Ph.D. e Pesquisador Associado do Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). 11 set.2014.                         

Disponívelem:<http://www.pmirs.org.br/site/noticia/visualizar/id/180/?Nov
a-era-da-gestao-de-projetos-tera-metodos-hibridos-e-a-agilidade.html>. 
Acesso em: 24 out. 2016). 
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3  A METODOLOGA TRADICIONAL DE PROJETOS 
 

 

A metodologia tradicional tem no PMI (Project Management Institute) seu 

principal representante: o instituto é uma das maiores associações internacionais 

sem fins lucrativos com foco em gerenciamento de projetos. Com escritório central 

localizado na cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia (Estados Unidos), 

possui mais de 700.000 membros, profissionais certificados e voluntários em 

praticamente todos os países do mundo. A associação estabelece as diretrizes para 

o  gerenciamento de projetos como profissão, além de incentivar o apoio das 

organizações para seus programas de certificação. O programa do PMI  possui  8 

certificações, sendo que a mais conhecida delas é o Profissional em Gerenciamento 

de Projetos PMP®. (PMI - Project Management Institute. Disponível em: 

<https://brasil.pmi.org>. Acesso em: 22 out. 2016). 

O PMI desenvolveu o Guia PMBOK®, no qual documenta as boas práticas 

que agregam valor para o produto ou serviço gerado e que contribuem para o 

sucesso do projeto. As boas práticas foram extraídas de cases de sucesso de vários 

segmentos, como tecnologia da informação, defesa e aeroespacial, serviços 

financeiros, telecomunicações, engenharia e construção, agências governamentais, 

seguro, saúde, logística e muitos outros. O guia é o principal documento utilizado 

pela metodologia tradicional, pois contém os processos, habilidades, ferramentas e 

técnicas distribuídas pelas áreas do conhecimento em projetos e seus processos. 

 

 
Além do PMBOK™, PMI também desenvolveu o Código de Ética e 
Conduta Profissional do PMI (Project Management Instituto Code of Ethics 
and Professional Conduct) que orienta os praticantes de gerenciamento de 
projetos e descreve as expectativas que os praticantes têm de si mesmos e 
de outros. O Código de Ética e Conduta Profissional está publicado no site 
do PMI (http://www.pmi.org). A aceitação do código é um requisito para a 
certificação Profissional de Gerenciamento de Projetos (PMP®) do PMI. 
(PMBOK™, 2013, p. 2) 
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4  OS PAPÉIS NA METODOLOGIA TRADICIONAL DE PROJETOS 
 

 

Os projetos, na maioria das vezes, estão inseridos em um cenário complexo, 

principalmente em grandes empresas com vários departamentos, nos quais 

gerências funcionais com atividades principais podem ter interesses, 

posicionamentos e ideias divergentes ou convergentes. Compor uma equipe de 

projeto nesse contexto pode ser uma tarefa que demanda muita negociação, pois 

devem ser selecionadas pessoas capacitadas que entregam bons resultados sem 

gerar qualquer forma de competição entre os setores da empresa. A equipe do 

projeto está representada na Figura 2, que mostra também as parte interessadas no 

projeto.  
 

 

Figura 2: Equipe do Projeto 
Fonte: Guia PMBOK, 2013, 5. ed., p. 31 
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O PMBOK descreve a equipe de projetos da seguinte forma:  

 
 

A equipe do projeto inclui o gerente do projeto e o grupo de indivíduos que 
atua conjuntamente na execução do trabalho do projeto para alcançar os 
seus objetivos. A equipe do projeto inclui o gerente do projeto, o pessoal de 
gerenciamento do projeto e outros membros da equipe que executam o 
trabalho, mas que não estão necessariamente envolvidos no gerenciamento 
do projeto. Essa equipe é composta de pessoas de grupos diferentes, com 
conhecimento de um assunto específico ou habilidades específicas para a 
execução do trabalho do projeto. A estrutura e características de uma 
equipe de projeto podem variar muito, mas uma característica constante é o 
papel do gerente de projetos como líder da equipe, independentemente do 
grau de autoridade que ele possa ter sobre os seus membros. (PMBOK™ 
GUIDE - Project Management Book of Knowledge, 2013  5. ed. p. 35). 

 
 

Outros papéis podem fazer parte das equipes de projetos. Dentre eles, estão  

os especialistas de suporte (contratações, financeiro, logística, jurídica, segurança, 

engenharia, etc.), representantes de usuários ou de clientes, vendedores, parceiros 

de negócio (membros ou não membros), entre outros.  

A equipe de projetos recebe várias influências e impactos, como: a cultura 

corporativa da empresa que passa pelo modelo de tomada de decisão estabelecido, 

as forças externas de gerentes funcionais ou de operações, a mudança de requisitos 

de clientes, o feedback de usuários ou até mesmo as decisões da área de projetos 

envolvendo gerentes de portfólio ou programa. Em projetos, cada uma das partes 

tem uma responsabilidade, influência ou função específica. Nos próximos tópicos, 

serão apresentados alguns dos influenciadores de maior impacto. 

 

 

4.1  A GOVERNANÇA DE PROJETOS 

 

 

A Governança Corporativa contribui, principalmente, para que a política 

empresarial apoie e desenvolva o ambiente de projetos. De acordo com o conceito 

estabelecido pelo PMI,  ela "define as políticas, procedimentos, responsabilidades e 

hierarquias, estabelecendo as diretrizes e objetivos da organização para que o 

gerenciamento se responsabilize pela etapa de cumprimento, organizando e fazendo 
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o trabalho necessário para obter os resultados estabelecidos na estratégia de 

negócios". (PMBOK, 2013).  

A Governança de Projetos compartilha as mesmas bases da Governança 

Corporativa (Figura 3), possibilitando uma atuação consistente do patrocinador, do 

Gerente de Projeto e da equipe de projetos, maximizando o valor dos resultados e 

alinhando os projetos com a política estabelecida pela Governança Corporativa. 

 

                         FIGURA 3 – GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Figura 3 – Governança Corporativa 

Fonte: Grupo de Interesse Especial da Associação para a Gestão de Projetos (APM)  
no Reino Unido, 27 mar.2013 https://apmgovernance.wordpress.com/ 

 
 
 

Na tabela a seguir, retirada do Guia Prático para Governança desenvolvido 

pelo PMI, são apresentadas as funções que cabem à governança e às áreas de 

gerenciamento: 
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Governança (QUEM) - Decisões e orientações; 
Supervisão e Garantia da gestão. 

Gerenciamento (COMO) - Organizando e 
fazendo o trabalho 

Definir e aprovar a estratégia organizacional, 
metas e objetivos. 

Implementa estratégias, metas e objetivos. 

Faz e determina as políticas. Comunica a política e estabelece 
procedimentos. 

Estabelecer e aprovar o framework de 
governança de portfólio, programa e projeto. 

Cumpre o framework de governança. 

Certificar-se do engajamento dos stakeholders 
chave. 

Identifica e gerencia o relacionamento com os 
stakeholders. 

Determinar e aprovar os critérios de priorização. Prioriza projetos. 

Aprova Termos de Abertura, Planos, Business 
Cases e Solicitações de Mudança. 

Elabora Termos de Abertura, Planos, Business 
Cases e Solicitações de Mudança. 
 

Tabela 1 - Portfólio, Programa e Projeto de Governança. 
Fonte: Adaptado do Guia Prático “Governança de Projetos, Programas e Portfólios” – PMI (2016). 
 

4.2  PORTFÓLIO, PROGRAMAS E PROJETOS 

 

Quando as corporações fazem a adoção do gerenciamento organizacional 

de projetos, elas aumentam sua vantagem competitiva em relação aos seus 

concorrentes, além de suas chances de sucesso nos negócios. Diferente de 

desenvolver projetos de forma aleatória, cria-se uma estrutura organizacional voltada 

para essa área (Figura 4), somando-se esforços e alinhando os objetivos e 

resultados ao plano de negócio estabelecido. Essa estrutura projetizada pode ser 

viabilizada através da implantação de um escritório de projetos (PMO - Project 

Management Office) nos níveis mais altos da organização. Esse modelo chama-se 

diretivo e é o mais indicado no caso, pois possui um nível de controle exercido 

caracterizado como alto. No escritório de projetos será gerenciado o portfólio da 

empresa com foco em projetos e programas, tornando os objetivos estratégicos 

tangíveis e realizáveis. 
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Figura 4 – O Gerenciamento Organizacional de Projetos  
Fonte: O autor (2016), adaptado de PMBOK™ GUIDE - Project Management Book of 

Knowledge, 2013  5. ed). 
 

 

O gerenciamento de portfólios, de programas e de projetos possui diferentes 

alcances dentro das estratégias organizacionais. O PMBOK define que a função do 

Gerente de Portfólios é selecionar e priorizar os programas ou projetos que irão 

atender aos objetivos de negócio e estratégicos da empresa, enquanto o Gerente de 

Programas faz o equilíbrio dos projetos e programas e controla as interdependências 

e conexões, obtendo benefícios mais focados. As decisões tomadas pelos gerentes 

no âmbito de portfólio e programa têm um impacto direto nos projetos e em suas 

equipes, podendo levar, em casos mais críticos, ao cancelamento de projetos 

(PMBOK, 2013). 

 

4.3  O PATROCINADOR DO PROJETO 

 

 

O Patrocinador é uma pessoa ou um grupo responsável  pelo projeto 

perante a organização. Ele assegura, incentiva e vende, internamente e 

externamente, os benefícios trazidos pelo projeto aos stakeholders. Ele deve ter o 

compromisso de defender e dar suporte às atividades do início ao fim do projeto e 

trabalhar em conjunto com o Gerente de Projetos como um espécie de mentor, 

motivando-o, trazendo confiança e ajudando-o a entender o contexto de negócio do 
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projeto. Esse papel também funciona como uma ponte de comunicação do ambiente 

do projeto com os níveis mais altos da gerência para angariar apoio executivo. 

 

 
Especialmente em projetos complexos de grande porte, os gerentes de 
projetos precisam de muita ajuda de executivos de nível sênior. Sem 
patrocínio, a chance de fracasso é muito grande. Sendo o patrocinador um 
gerente sênior, ele possui autoridade e poder para tomar decisões que 
trazem grande agilidade e flexibilidade aos projetos, permitindo responder a 
riscos mais rapidamente e controlar mudanças.  

http://blog.mundopm.com.br/2013/04/03/patrocinador-do-projeto/ Mario H 
Trentim, MSc ( Acesso em 1/11/2016) 

 
 

As fases que possuem maior envolvimento do Patrocinador são: o 

financiamento, captação ou alocação de verba para viabilizar o projeto dentro da 

organização, o Business Case, o levantamento do escopo inicial e o Termo de 

Abertura do Projeto. Esse papel está presente durante todo o ciclo do projeto, 

impactando diretamente as atividades da equipe de projetos, pois é ele quem avalia, 

juntamente com alguns stakeholders-chave, se resultado final da entrega atende aos 

requisitos levantados pelo escopo. 

 

 

4.4  O GERENTE DE PROJETO 

 

 

O Gerente de Projeto desempenha o papel central em projetos e está em 

contato direto com quem realiza as atividades, portanto, ele gera um maior impacto 

sobre a equipe. O PMBOK afirma que o Gerente de Projetos "é a pessoa alocada 

pela organização executora para liderar a equipe responsável por alcançar os 

objetivos do projeto": ou seja, esse papel deve certificar-se que o produto ou serviço 

gerado atende às necessidades da corporação. O gerente deve guiar a equipe, 

atuando como um agente integrador no projeto, respeitando os prazos, orçamentos 

e as principais restrições estabelecidas, tornando-se um elo entre a estratégia e a 

equipe" (PMBOK, 2013).  
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Para ter sucesso, o Gerente de Projeto deve planejar as fases e as 

atividades analisando o contexto em que o projeto será iniciado e realizado e ter 

uma visão macrossistêmica, pois atua num cenário bastante mutável, no qual 

existem conexões e muitos interesses envolvidos.  Além disso, deve ser capaz de 

coordenar e participar da elaboração de propostas, orçamentos, cronogramas e 

outras ferramentas de planejamento. Para desempenhar esse papel, não é preciso 

ser especialista técnico sobre o produto ou serviço a ser criado ou ter sido gerente 

funcional anteriormente,  pois será preciso coordenar a execução e não executar o 

projeto.   

O gerente de projeto pode ter que assumir um trabalho duplo em algumas 

organizações, atuando em sua função principal e também como gerente funcional: 

existem mais desvantagens do que vantagens.  Segundo o artigo publicado pelo 

PMI, esse duplo papel apresenta vantagens no gerenciamento de projetos 

estratégicos, organizacionais e de gestão de mudança, mas deve ser evitado em 

projetos técnicos e especializados. 

 
 

Os papéis do gerente funcional incluem coaching, apoio a funcionários e 
resolução de problemas, o que não pode ser facilmente planejado e pode 
gerar picos significativos na carga de trabalho. Isto apresenta um sério 
conflito com as atividades de gerenciamento de projeto, especialmente 
durante as fases mais intensas do projeto. Com uma pesada carga de 
trabalho, o gerente de projeto/gerente funcional tem duas escolhas: (1) ele 
ou ela pode desistir de algumas atividades como gerente de projeto ou 
como gerente funcional; ou (2) ele ou ela pode suportar a carga de trabalho, 
que é muitas vezes exaustiva. Em ambos os casos pode haver importantes 
e às vezes graves consequências tanto para a qualidade do trabalho quanto 
para a pessoa, além disso, a maior carga de trabalho nem sempre é 
sustentável por uma pessoa durante longos períodos de tempo, seja por 
limitações legais, contratuais ou humanas. A situação não melhora, mesmo 
com a flexibilidade e a boa vontade do gerente de projeto/gerente funcional, 
que aceita trabalhar horas-extras, adiar atividades pessoais e perder 
feriados. Para gerenciar este conflito, o gerente de projeto/gerente funcional 
pode desistir, delegar ou adiar algumas responsabilidades de 
gerenciamento de projetos e/ou gerenciamento funcional. (PMI, 2010. 
Disponível em: 
https://brasil.pmi.org/brazil/KnowledgeCenter/Articles/~/media/C070B590E5
904751A64A710C304C68FF.ashx 
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4.5  OS STAKEHOLDERS  

 

Os stakeholders são as partes interessadas que impactam, são impactadas 

ou que apenas se sentem impactadas pelo projeto, seja de forma direta ou indireta, 

positiva ou negativamente. O gerente de projetos deve classificar e gerenciar a 

influência dos stakeholders sobre o projeto a fim de garantir que interferências ou 

influências nocivas possam prejudicar a performance da equipe ou os resultado dos 

trabalhos. As partes interessadas incluem todos os membros da equipe do projeto, 

além de outras partes, como: patrocinador, clientes e usuários, fornecedores, 

parceiros de negócio, grupos organizacionais, gerentes funcionais, instituições 

financeiras e aquisições, órgãos públicos reguladores, especialistas em áreas do 

conhecimento, consultores, concorrentes, governo; ONGs, mídia; sindicatos, etc. 

Uma das técnicas utilizadas para a classificação dos stakeholders 

identificados é por nível de influência sobre o projeto. O PMBOK sugere a utilização 

do diagrama abaixo (Figura 5F) para fazer essa avaliação. O quadrante superior 

direito mostra as partes que possuem alta influência e alto interesse no projeto – 

esses stakeholders são chamados de  stakeholders-chave e são estratégicos para o 

planejamento e execução, podendo alavancar ou paralisar o projeto. Cada grupo 

deve ter um tratamento diferenciado, em que a meta é aumentar o apoio ao projeto e 

mitigar os impactos negativos em potencial.  

 

Figura 5 – Exemplo de rede de poder/interesse com as partes interessadas. 
Fonte: PMBOK™ GUIDE - Project Management Book of Knowledge, (2013, p. 397) 



 27 

5  CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA METODOLOGIA TRADICIONAL 
 
 

Antes de entender o funcionamento da metodologia tradicional, é 

fundamental abordar os conceitos de Projeto e  Gerenciamento de Projeto definidos 

pelo PMI. Segundo a associação, "projeto é um esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos 

projetos indica que eles têm um início e um término definidos" (GPMBO, 20123, p. 

3). e o "gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos." 

(PMBOK, 2013, p. 5). Além disso, é necessário entender as diferenças entre 

conceitos que estão extremamente interligados: áreas do conhecimento, grupo de 

processos, processos e o ciclo de vida do projeto. (Figura 6).  

 

 

Figura 6 – Conceitos de Gerenciamento de Projeto 
Fonte: O autor (2016). 

 
 
 

Entende-se por áreas do conhecimento "um conjunto completo de conceitos, 

termos e atividades que compõem um campo profissional, campo de gerenciamento 

de projetos, ou uma área de especialização". O Guia PMBOK®  é regido pelas 10 

áreas de conhecimento utilizadas na grande maioria dos projetos apresentadas na 

Figura 7. (PMBOK, 2013).  
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Figura 7 - As dez Áreas do Conhecimento 
Fonte: O autor (2016). 

 
 
 

As áreas do conhecimento servem de base para os 5 grupos de processos 

definidos para o gerenciamento de projetos: iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e controle e encerramento. Esse agrupamento, representado na 

Figura 8, foi feito de forma lógica, sendo constituído de 47 processos, que nada mais 

são do que "um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas, que são 

executadas para alcançar um produto, resultado ou serviço predefinido". (PMBOK, 

2013). 



 29 

 

Figura 8 – 47 Processos do PMBOK 

Fonte: http://www.projectlab.com.br/wp-content/uploads/2013/07/ementa_pmp1.jpg 

 

 

Grande parte desses processos são executados durante fases geralmente 

sequenciais pelas quais o projeto passa desde o início até o término do ciclo de vida 

do projeto. Durante a passagem de tempo do ciclo de vida, os custos e envolvimento 

de recursos aumentam, assim como o custo relativo a mudanças (Figura 9 e Figura 

10). Esse comportamento ocorre do forma inversa quando são levados em 

consideração os riscos e as incertezas, que diminuem com o tempo. PMBOK (2013). 
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Figura 9 – Níveis típicos de custo e pessoal em toda a estrutura genérica do ciclo de vida de um 
projeto 

Fonte: PMBOK™ GUIDE - Project Management Book of Knowledge (2013, p.39). 
 

 

Figura 10 – Impacto da variável com base no tempo decorrido do projeto 
Fonte: PMBOK™ GUIDE - Project Management Book of Knowledge (2013, p.40). 
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6  COMO FUNCIONA A METODOLOGIA TRADICIONAL 
 
 

A Metodologia Tradicional é baseada em cinco grupos de processos: 

Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle. A figura abaixo 

mostra, resumidamente, o fluxo envolvido nos 5 agrupamentos de processos (Figura 

11): 

 

Figura 11 – Grupos de processos de gerenciamento de projetos 
Fonte: PMBOK™ GUIDE - Project Management Book of Knowledge, 2013  5. ed. p.50 

 
 
 

O grupo de processos de iniciação dá o "start" para o projeto, oficializando-o 

perante as partes envolvidas. Nessa etapa também é feito um levantamento inicial 

do escopo. A documentação gerada no grupo de processos de iniciação é a entrada 

para o grupo de processos de planejamento, que fornece ao grupo de processos de 

execução o plano de gerenciamento do projeto e os documentos do projeto, em que 

é traçado o melhor caminho para o desenvolvimento. Conforme o projeto avança, ele 

frequentemente cria atualizações no plano de gerenciamento e nos documentos do 

projeto. Com entregas de planejamento estruturadas, inicia-se o grupo de processos 

de execução que é responsável por executar o trabalho do projeto. 

Simultaneamente, o grupo de monitoramento e controle faz a avaliação do que está 

sendo executado e compara o que foi planejado com o que está sendo 

desenvolvido. Caso haja alguma discordância, é feita uma solicitação de mudança 

com um plano de ação e  a documentação é encaminhada para o grupo de 

planejamento, que atualizará os dados. Por fim, temos o grupo de processos de 

encerramento, no qual são finalizadas as atividades de projeto e é reunida toda a 
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documentação contendo também as lições aprendidas que contribuem para a 

melhoria contínua. 

Os processos possuem um comportamento interativo e incremental, 

podendo ocorrer paralelamente e até mesmo em sobreposição (Figura 12). Cabe ao 

gerenciamento da integração garantir que os vários elementos do projeto estejam 

adequadamente coordenados. 

 

 

Figura 12 – Os grupos de processos interagem em uma fase ou em um projeto 
Fonte: PMBOK™ GUIDE - Project Management Book of Knowledge, 2013  5. ed. p.51 

 

6.1  INICIAÇÃO 

 

A função desse grupo de processos é promover um alinhamento de 

expectativas entre os envolvidos direta e indiretamente no projeto. Por meio de 

entradas como Business Case, Requisitos Iniciais, Ativos Organizacionais e Fatores 

Ambientais da Empresa, é desenvolvida a Visão do Projeto, que apresenta um 

desenho inicial do escopo, os objetivos principais e a identificação dos stakeholders, 

deixando claro o que será produzido. Essas informações são documentadas no 

Termo de Abertura do Projeto (TAP) que, após autorizado, dá início oficial ao 

projeto. O Patrocinador faz a designação do Gerente de Projetos e alocação de 

recursos financeiros, atividades que não estão contidas nos limites do projeto nessa 
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etapa. Na Tabela 2 estão identificadas as entradas, ferramentas e saídas da fase de 

Iniciação. 

 

Entradas: 
1. Especificação do trabalho do projeto 
2. Business case 
3. Acordos 
4. Fatores ambientais da empresa. 
5. Ativos de processos organizacionais 

Ferramentas e técnicas 
1. Opinião especializada . 
2. Técnicas de facilitação 

Saídas 
1. Termo de abertura do projeto  

 

Tabela 2 – Entrada, Saída e Ferramentas do Grupo de Iniciação 
Fonte: PMBOK™ GUIDE - Project Management Book of Knowledge (2013, p.426) 

 

6.2 PLANEJAMENTO 

 

 

O grupo de processos de planejamento tem como saída o plano de 

gerenciamento do projeto, que estabelece o caminho mais adequado para o sucesso 

no alcance dos objetivos do projeto. Essa etapa funde estratégia e tática e cria 

bases para que o projeto tenha a adesão e a  participação das partes interessadas.  

Devido à complexa natureza do gerenciamento de projetos, durante a coleta 

de informações, características e requisitos, pode haver revisões periódicas que 

resultam em alterações no plano de gerenciamento do projeto. Grandes mudanças 

ocorridas ao longo do ciclo de vida do projeto criam a necessidade de revisitar um ou 

mais dos processos de planejamento e, possivelmente, alguns dos processos de 

iniciação. O detalhamento progressivo do plano de gerenciamento de projetos é 

denominado “planejamento por ondas sucessivas”, indicando que o planejamento e 

a documentação são atividades interativas e contínuas.  

O grupo de processos de planejamento contém os processos de 

gerenciamento do escopo, gerenciamento do tempo, gerenciamento dos riscos, 

gerenciamento dos custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento dos 

recursos humanos, gerenciamento das comunicações, gerenciamento de 

stakeholders e o gerenciamento da integração. O gerenciamento da integração faz 

identificação, definição, combinação, unificação e coordenação dos vários processos 
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e atividades dos grupos de processos de gerenciamento. Os processos estão 

ilustrados no diagrama abaixo (Figura 13) e serão discutidos nos próximos tópicos. 

   

 

Figura 13 – Grupos de Processos de Planejamento 

Fonte: PMBOK™ GUIDE - Project Management Book of Knowledge (2013, p.428). 
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6.2.1  Gerenciamento do Escopo 

 

Segundo o PMBOK, "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". (PMBOK, 

2013). Os processos focam, principalmente, na materialização, definição e controle 

do que está e o que não está incluso no projeto. Nessa etapa são levantadas as 

especificações do escopo, os objetivos do projeto, os resultados práticos, os 

requisitos e o plano de gerenciamento do escopo.  

O primeiro processo é planejar o gerenciamento do escopo, no qual é 

criado um plano de gerenciamento do escopo do projeto, mostrando como o escopo 

será definido, validado e controlado. Nesse plano também é descrito de que forma 

ocorrerão as mudanças, quem poderá solicitar as alterações do escopo do projeto, 

de que maneira, quem irá autorizar essas alterações, os níveis de autorização e a 

frequência da atualização. O processo seguinte diz respeito a coletar os requisitos, 
em que são determinadas, documentadas e gerenciadas as necessidades e 

requisitos das partes interessadas. Essa etapa contém os objetivos do projeto. Com 

a coleta de requisitos pronta, é possível definir o escopo: uma descrição detalhada 

do projeto e do produto. O processo de criação da EAP (Estrutura Analítica de 

Projeto) é fundamental para subdividir as entregas do projeto em componentes 

menores e mais facilmente gerenciáveis. Ela é uma excelente ferramenta para 

visualizar o projeto de forma mais simplificada e objetiva. Com o escopo definido e a 

EAP desenhada, é possível fazer a validação o escopo, que formaliza a aceitação 

das entregas concluídas do projeto. Por fim, é feito o processo de monitoramento e 

controle do andamento do escopo do projeto e do produto e gerenciamento das 

mudanças feitas na linha de base do escopo.  
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6.2.2  Gerenciamento do Tempo 

 

 

A área de conhecimento de gerenciamento do tempo é essencial para o 

gerenciamento de projetos como um todo, pois nela são definidos os prazos para 

conclusão do projeto acompanhado de um plano para o controle dele. Além do mais, 

também é feito um plano para desvios durante a execução dos trabalhos e o 

sequenciamento para cada atividade, levando em conta resultado e performance. 

A primeira etapa que deve ser realizada é o planejamento do 
gerenciamento do cronograma, na qual são definidas as regras, os procedimentos 

e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução 

e controle do cronograma do projeto. Completado o processo que determina os 

parâmetros de como será feito o gerenciamento do tempo, podem ser definidas as 
atividades que contêm as ações específicas a serem realizadas para produzir as 

entregas. Os próximos processos são: sequenciamento das atividades,  

estimativa dos recursos envolvidos (materiais, recursos humanos, equipamentos 

ou suprimentos), além da estimativa das durações para o término delas. Uma das 

técnicas mais utilizadas para o sequenciamento é o Método do Diagrama de 

Precedências ou PDM, no qual é construído um diagrama de rede que utiliza nós 

para representar as atividades e as conecta por setas que representam as 

dependências (Figura 14).  

 

Figura 14 – Exemplo de diagrama PDM para Sequenciamento de Atividades 
Fonte: PMI (2013). 
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Obtidas as informações necessárias sobre cada atividade, o gerente de 

projeto deve desenvolver e controlar o cronograma, monitorando o andamento 

das atividades do projeto. É fundamental realizar o gerenciamento das mudanças 

realizadas sobre o que foi planejado com relação ao tempo, atualizando as 

documentações.  

 

 

6.2.3  Gerenciamento dos Riscos 

 

 

Os objetivos do gerenciamento dos riscos do projeto são: potencializar 

eventos positivos, aumentando a probabilidade de ocorrência e o impacto e 

minimizar os eventos negativos, reduzindo a tanto a probabilidade de ocorrência 

com seu impacto. 

O primeiro processo a ser executado é o planejamento do gerenciamento 

dos riscos, que cria os critérios de condução para as atividades de gerenciamento 

dos riscos de um projeto. Em seguida, é necessário fazer a Identificação dos riscos e 

analisá-los qualitativamente. Essa análise permite priorizar os riscos com base na 

sua probabilidade de ocorrência e impacto. Geralmente, são tratados os riscos com 

maior dano financeiro ao projeto, com chances maiores do evento se realizar. 

Depois de priorizados, o gerente de projeto deve elaborar as respostas aos riscos 

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

projeto. Com a documentação de riscos completa, é necessário realizar o seu 

controle, por meio de um acompanhamento dos riscos identificados e os planos de 

resposta colocados em prática. Além disso, deve-se observar possíveis riscos 

residuais, assim como identificação de novos riscos que possam surgir durante os 

trabalhos do projeto. 
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6.2.4  Gerenciamento da Comunicação, Stakeholders e Recursos Humanos 

 

Segundo dados coletados pelo PM Survey, a comunicação está entre as 

principais habilidades mais necessárias e valorizadas pelas organizações quando o 

assunto é gerenciamento de projetos (Figura 15). O gerenciamento eficaz da 

comunicação trabalha conectando as partes interessadas do projeto, rompendo as 

barreiras para o entendimento das mensagens e minimizando prejuízos que são 

causados por diferenças culturais e/ou organizacionais. 

 

Figura 15 – Resultado da Pesquisa do PM Survey 
Fonte: PM Survey (2014). 

 
 
 

O gerente de projeto, devido ao seu papel ativo, ocupa boa parte do seu 

tempo com a comunicação. Por esse motivo, é ideal reservar uma parcela desse 

tempo investindo na criação de um plano de gerenciamento das comunicações 

que contemple as necessidades de informação e requisitos das partes interessadas. 

Trata-se de algo muito positivo para o projeto e para todos envolvidos nele. O 

processo de monitoramento e controle da comunicação também deve acompanhar o 

ciclo do projeto do inicio ao fim, pois as partes envolvidas no projeto costumam 

mudar de posições ou pode haver algum conflito com base nas expectativas e 

interesses de cada grupo. O PMBOK define o gerenciamento das comunicações em 

projetos como: 
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Processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam 
planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, 
gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente dispostas de maneira 
oportuna e apropriada. (PMBOK, 2013). 

 

 
O sucesso no gerenciamento dos stakeholders do projeto está associado 

diretamente a um bom trabalho na área de comunicação, visto que ela gera o 

entendimento das necessidades de cada parte envolvida no projeto. Os processos 

para gerir os stakeholders começam com a identificação de pessoas, grupos ou 

organizações que podem impactar ou serem impactados. Nessa mesma etapa é 

feita uma análise e documentação das informações relevantes relativas aos seus 

interesses, nível de engajamento, interdependências e influência. O processo 

seguinte envolve o planejamento do gerenciamento dos stakeholders. Nesse 

momento são criadas estratégias de engajamento das partes interessadas e a 

criação de apoios a demandas que vão surgindo durante o projeto. O gerente de 

projeto deve fazer o controle do engajamento monitorando a temperatura e o clima 

dos relacionamentos durante todo ciclo de vida do projeto. 

O gerenciamento dos recursos humanos do projeto trata da equipe do 

projeto como um todo, desde a sua formação, seu desenvolvimento, seu 

acompanhamento e as suas atribuições. Como processo inicial, deve ser criado um 

plano dos recursos humanos que inclua a  definição dos papéis, 

responsabilidades, habilidades necessárias e relações hierárquicas para o 

gerenciamento do pessoal. A participação dos membros da equipe durante o 

planejamento soma seus conhecimentos ao processo e fortalece o compromisso 

com as atividades. Na etapa seguinte é feita a mobilização da equipe do projeto, 

que inclui disponibilidade dos recursos humanos e a formação da equipe necessária, 

além de melhoria de competências para conquistar ganhos no desempenho do 

projeto. O monitoramento dos recursos humanos através da técnica de feedback, 

acompanhamento e resolução de problemas da equipe e a administração constante 

das mudanças provê o ambiente colaborativo ideal para projetos. 
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6.2.5 Gerenciamento dos Custos e Aquisições 

 

 

O gerenciamento dos custos do projeto contempla os processos envolvidos 

em planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e 

controle dos custos dentro do orçamento aprovado para o projeto. Tudo parte do 

plano de gerenciamento dos custos, no qual é definido os procedimentos para o  

planejamento, gestão, despesas e controle dos custos do projeto. Em seguida, é 

feita a estimativa dos custos dos recursos necessários para terminar as atividades 

do projeto. Segundo o PMBOK, a estimativa pode ser feita de várias maneiras: por 

meio da opinião de especialistas guiados por informações históricas de projetos; 

técnicas analíticas levando em consideração diversos pontos de vista dos envolvidos 

nos projetos da empresa; paramétrica em que o projeto atual é comparado com um 

projeto similar; bottom-up em que partes individuais de trabalho são estimadas, 

compondo o custo de atividades maiores e a soma o total do projeto; estimativa 3 

pontos, que é ideal quando o grau de incerteza é maior a respeito das atividades 

que melhoram a estimativa feita por meio do bottom-up, utilizando 3 valores 

diferentes para cada atividade (mais provável, otimista e pessimista) e a utilização 

de softwares estatísticos que geram uma infinidade de simulações que auxiliam na 

estimativa de custos. 

A realização das estimativas geram um valor aproximado para que seja 

calculado o custo real do projeto, feito mediante orçamento em que são 

estabelecidas as linhas de base dos custos autorizados. O gerente de projeto deve 

fazer o controle dos custos conforme o andamento do projeto, realizando 

atualizações no orçamento se houver mudanças na linha de base de custos. Os 

métodos mais utilizados para controle de custos do projeto são os indicadores de 

valor agregado que combinam escopo, calendário e performance de recursos para 

indicar andamento do projeto e, consequentemente, sua performance de custos. 

Esses indicadores podem também ser usados para fazer projeções, baseados na 

performance atual do projeto. 

O gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos necessários 

para adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto. 

Inicialmente, é necessário traçar um plano de gerenciamento de aquisições, 
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seguido de sua condução, em que são obtidas as respostas de fornecedores para 

as demandas solicitadas. A partir das respostas, é feita a seleção dos 
fornecedores mais aptos e a formulação dos contratos. Na etapa final temos o 

monitoramento e o controle feitos sobre as aquisições, com a avaliação do 

desempenho de contratos, a administração de mudanças e o encerramento dos 

contratos assinados. 

  



 42 

6.2.6  Gerenciamento da Qualidade 

 

 

O gerenciamento da qualidade determina as politicas de qualidade que 

garantem que os requisitos de produto e de projeto sejam cumpridos, validados e, 

principalmente, garantidos. O gerente de projeto deve planejar o gerenciamento da 
qualidade capturando e documentando os padrões da qualidade das entregas. Ao 

realizar a garantia da qualidade, que nada mais é do que um processo de 

auditoria, estão sendo feitas as medições do controle de qualidade para garantir o 

uso dos padrões de qualidade. Realizar o processo de monitoramento e controle 

durante as entregas principais do projeto possibilita o registro dos resultados da 

execução das atividades de qualidade além de uma avaliação de desempenho e 

sugestão de mudanças necessárias.  

 

6.2.7  Gerenciamento da Integração 

 

 

Conforme a própria palavra sugere, o gerenciamento da integração em 

projetos reúne os processos essenciais para a execução controlada do projeto, 

garantindo que todas as áreas do conhecimento funcionem juntas para que as 

entregas atendam às expectativas das partes interessadas e aos requisitos 

acordados. Existem importantes decisões que devem ser tomadas referentes à 

integração, como o gerenciamento das dependências mútuas entre as áreas de 

conhecimento de gerenciamento de projetos, distribuição e alocação de recursos 

com foco no escopo e até mesmo a priorização de objetivos ou áreas do 

conhecimento, dependendo da estratégia adotada. 

A criação do termo de abertura é um dos processos de gerenciamento da 

integração. Por meio dele, o projeto é oficializado com a entrega da autoridade ao 

gerente do projeto, que aplicará os recursos para as atividades do projeto da 

empresa.  

O gerenciamento da integração está presente em uma das ferramentas mais 

importantes para a gestão de projetos: o plano de gerenciamento do projeto. 
Principal saída do grupo de processos de planejamento, ele é a integração de vários 
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subplanos de outras áreas do conhecimento em plano de gerenciamento de projeto 

mais abrangente.  

Os demais processos do gerenciamento da integração são: orientação e 
gerenciamento do trabalho do projeto, no qual é feito o acompanhamento do 

trabalho realizado e a implementação das mudanças aprovadas; monitoramento e 
controle do trabalho do projeto, em que é verificado se as entregas atendem aos 

objetivos de desempenho e se estão de acordo com o plano do projeto; realização 
do controle integrado de mudanças, processo que revisa todas as solicitações, 

aprovações e gerenciamento das mudanças e o encerramento do projeto, 
processo que encerra de forma oficial o projeto, finalizando todos grupos de 

processos de gerenciamento. 

 

6.3  EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE 

 

 

 Após a criação da primeira versão do plano de gerenciamento do 

projeto, é iniciado o grupo de processos de execução para que o trabalho seja 

desenvolvido cumprindo as especificações definidas. Nesse momento, grande parte 

do orçamento do projeto será gasta, portanto, é fundamental que o gerente de 

projeto acompanhe esses processos constantemente. Segundo o PMBOK, os 

processos de execução "envolvem coordenar pessoas e recursos, gerenciar as 

expectativas das partes interessadas, e também integrar e executar as atividades do 

projeto em conformidade com o plano de gerenciamento do projeto" (PMBOK, 2013, 

p.56).  

Enquanto o trabalho é executado, mudanças podem ser necessárias e 

podem exigir atualizações no planejamento e alterações nas linhas de base. Essas 

mudanças podem ocorrer devido a fatores de produtividade que impactam nas 

durações das atividades, variações na disponibilidade dos recursos ou até mesmo 

ocorrência de riscos não pensados durante a criação do plano de gerenciamento de 

riscos. 

As mudanças são identificadas por meio do gerenciamento do grupo de 

processos de monitoramento e controle, que começam simultaneamente aos 

processos de execução. No monitoramento e controle, o trabalho realizado é 
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comparado com o que foi planejado: se houver alguma discrepância, são 

recomendadas ações corretivas, preventivas ou mesmo antecipações a possíveis 

problemas. Qualquer mudança deve ser encaminhada ao controle integrado de 

mudanças, um dos processos mais importantes do monitoramento e controle e até 

mesmo do projeto como um todo, no qual as opções de resposta às mudanças são 

definidas com seus custos e impactos e aprovadas para que sejam implementadas. 

Todas as mudanças aprovadas devem gerar atualizações no plano de 

gerenciamento e nas demais documentações do projeto.  

O monitoramento contínuo proporciona uma visão sobre a saúde do projeto 

e controla todo o esforço empreendido identificando áreas que exijam um foco maior 

de atenção por parte do gerente de projetos. 

 

6.4  ENCERRAMENTO 

 

 

O grupo de processos de encerramento conclui formalmente o projeto, 

finalizando as atividades de todos os grupos de processos de gerenciamento. Além 

de oficializar o término de projetos em fase de conclusão, esse grupo de processos 

também atua sobre projetos que foram cancelados, que perderam a relevância ou 

que estão em situação de crise.  

Após a aceitação das entregas do projeto pelo cliente ou patrocinador, 

algumas medidas são tomadas na fase finalização, como o arquivamento de todos 

os documentos relevantes do projeto no sistema de informações de gerenciamento 

de projetos (SIGP) para serem utilizados em demandas de projetos futuros ou até 

mesmo para fazer análises de desempenho comparativo. Também devem ser 

documentadas as lições aprendidas e atualizadas as aplicações que forem 

pertinentes aos ativos de processos organizacionais. Todas as atividades de 

aquisições, como contratos, devem ser encerradas com o aval e o conhecimento de 

todas as partes.  

Outro aspecto essencial durante a etapa de encerramento é a avaliação dos 

membros da equipe a respeito do andamento do projeto como um todo, além da 

realização de feedback para todos os envolvidos nas atividades. Por fim, os recursos 

alocados para o projeto são liberados.  
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7  O SCRUM 
 

 

Empresas que adotam ou desenvolvem com sucesso uma metodologia de 

projeto alinhada a sua estratégia de negócios têm chances maiores de capitalizar 

resultados. O Scrum, dentro desse cenário, tem se destacado por entregar cases de 

sucesso, tanto que é a metodologia ágil dominante utilizada em projetos no 

mercado, segundo a pesquisa publicada no The 10th Annual State of Agile™ Report 

(Figura 17). Quando questionados sobre qual era a metodologia ágil mais adotada, 

58% dos participantes responderam ser o Scrum, ou seja, para cada dois 

participantes da pesquisa, pelo menos um o considera a metodologia mais eficiente. 

O Scrum também tem participação no segundo lugar da pesquisa, pois é utilizado de 

forma híbrida (mesclada) com o XP – Extreme Programming – principalmente na 

área de desenvolvimento de software.  

 

 

Figura 17 – Análise Comparativa de Uso das Metodologias Ágeis 
Fonte: The 10th Annual State of Agile™ Report (2016). 
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O Scrum é considerado um framework, ou seja, uma espécie de estrutura 

adaptável que pode ser aplicada no gerenciamento de projetos, programas e 

portfólios em empresas com as mais variadas escalas de projetização e nível de 

maturidade em projetos. Essa metodologia é focada na geração produtos, serviços 

ou resultados com uma entrega orientada de valor. O Scrum é "aplicado 

efetivamente em qualquer projeto, em qualquer indústria, desde projetos pequenos 

com um time de apenas seis membros ou mais, como também em projetos grandes 

e complexos, com centenas de membros por time". (SBOK™ Guide, 2016, p. 20). 

No início, utilizado apenas no desenvolvimento de software, o Scrum excedeu essa 

área de nicho, atraindo cada vez mais adeptos e conquistando novos segmentos e 

empresas. 

 

7.1  A ORIGEM E O CONCEITO DO SCRUM 

 

 

O conceito do Scrum teve suas raízes na estratégia e nas práticas de 

gerenciamento corporativo japonês: os primeiros processos que basearam a 

metodologia surgiram na fase de reconstrução do Japão após a Segunda Guerra 

Mundial. A influência da gestão de projetos americana adquirida nessa fase foi 

absorvida e somada a fatores culturais japoneses. Essa junção resultou na criação 

de uma série de processos com foco na qualidade e produtividade em projetos. 

Em 1986, dois professores de administração japoneses, Hirotaka Takeuchi e 

Nonaka Ikujiro, analisaram equipes com diversos perfis nas empresas mais 

produtivas e inovadoras da época: Honda, 3M, Xerox e HP-Hewlett-Packard. A partir 

desse estudo, eles criaram uma abordagem inovadora para o desenvolvimento de 

produtos que foi classificada como holística ou rugby.  

 

 
Takeuchi e Nonaka propõem que o desenvolvimento do produto não deve 
ser como uma sequência de corrida de revezamento, mas sim semelhante 
ao jogo de rugby, em que o time trabalha em conjunto, passando a bola 
para frente e para trás, movendo-se através do campo como uma unidade. 
(SBOK™ GUIDE, 2016, p. 22). 
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Em um artigo publicado na Harvard Business Review, intitulado The New 

New Product Development Game, Takeuchi expõe o conceito que posteriormente 

contribuiria para desenhar uma das características chaves do Scrum. (TAKEUCHI; 

NONAKA, 1986). 

 No artigo, são descritos dois métodos para o processo de desenvolvimento 

de produtos, o sequencial e de o de sobreposição. Na abordagem sequencial, as 

fases são executadas uma após a outra de forma segmentada por profissionais ou 

equipes que possuem funções especializadas (Figura 18 - Tipo A). Já na  

sobreposição, o processo de desenvolvimento do produto surge da interação 

constante de uma equipe escolhida a dedo, multidisciplinar, cujos membros 

trabalham em conjunto do início ao fim, em vez de trabalhar com fases altamente 

estruturadas e definidas. Portanto, o processo nasce da interação dos membros da 

equipe. É possível observar na Figura 18 - Tipo B que a sobreposição das fases 

ocorre apenas no término e no início das fases adjacentes e na Figura 18 - Tipo C, 

que a sobreposição estende-se por várias fases. 

 

 
Figura 18 – Comparativo da Abordagem Sequencial e de Sobreposição 

Fonte: IMPLEMENTING SCRUM™ (1986). 
 

 

Os autores do artigo defenderam uma mudança drástica de melhoria na 

relação entre equipes quando a abordagem de sobreposição foi implementada: 
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A mudança de uma abordagem linear para uma abordagem integrada de 
sobreposição incentiva o método de tentativa e erro e desafia o status quo. 
Ela estimula novas formas de aprender e de pensar dentro da organização 
em diferentes níveis e funções, pois há maior interação entre diferentes 
equipes. (TAKEUCHI; NONAKA, 1986). 

 
 

Anos mais tarde, Jeff Sutherland, John Scumniotales e Jeff McKenna 

documentaram, aprimoraram e implementaram na empresa Easel Corporations o 

método de gerenciamento das equipes definido por Takeuchi e Nonaka (1986). Eles 

trabalharam em equipes que possuíam valores como autonomia, interfuncionalidade 

e transcendência, conforme foi estabelecido por Takeuchi e Nonaka (1986). A 

equipe deveria ter a capacidade de tomar suas próprias decisões e possuir 

integrantes com habilidades multidisciplinares necessárias para concluir o projeto e 

sempre exceder a expectativa, ou seja, entregar projetos com qualidade acima da 

média. O resultado foi um sucesso, o software produzido foi entregue no prazo, 

abaixo do orçamento, e com menos bugs do que qualquer outro produto anterior.  

 

 
"Depois que a equipe havia lido centenas de artigos sobre trabalho em 
equipe e produtividade nós encontramos um dos mais importantes artigos 
para a nossa nova maneira de produzir software — “The New New Product 
Development Game" de Takeuchi e Nonaka. Quando encontramos o 
artigo, todos nos convencemos de que era ele que estávamos procurando, 
descrevendo a maneira pela qual uma equipe deveria ser formada e 
gerenciada: a ideia de uma nova estrutura que fosse auto-organizada, ao 
invés de hierárquica. Nós tínhamos ciência de que uma estrutura com 
organização hierárquica, microgerenciada, tornava a equipe lenta. 
Decidimos usar um modelo esportivo no qual um time se auto-organiza 
para vencer. (ENTREVISTA DE JEFF SUTHERLAND A KENJI HIRANABE, 
Disponível em: <http://brodtec.com/kenji-jeff>. Acesso em: 3 out. 2016). 

 
 

Ken Schwaber e Jeff Sutherland desenvolveram o conceito do Scrum e sua 

aplicabilidade para o desenvolvimento de software em uma apresentação durante a 

conferência Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications 

(OOPSLA) em 1995 em Austin, no Texas. Essa apresentação oficializou o Scrum 

como uma metodologia de projetos. A palavra Scrum é oriunda dos jogos de rugby. 

Consiste em uma jogada ou formação em que 8 jogadores de cada time devem se 

encaixar formando uma espécie de muralha. Nesse momento, o trabalho em equipe 
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passa a ser essencial, pois o objetivo é ganhar a posse de bola. Qualquer falha na 

formação pode comprometer a jogada e prejudicar o resultado da partida. 

O termo “metodologias ágeis” se popularizou a partir de fevereiro de 2001, 

quando ocorreu o Manifesto de Desenvolvimento de Software Ágil. Em uma 

estação de esqui em Utah, 17 líderes de desenvolvimento de software se reuniram 

com o objetivo de discutir um conjunto de métodos e princípios (Figura 19) que 

deveriam ser seguidos para o desenvolvimento de softwares de qualidade e o Scrum 

foi um deles.  

 

 

Figura 19 – Resumo do Conceito do Manifesto Ágil 
Fonte: O autor (2016) Baseado no Guia SBOK™(2016). 
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Os 12 princípios do Manifesto Ágil 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 auto-
organizados. 
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). 
 
 
 

Desde então, profissionais, especialistas e autores continuaram a refinar o 

conceito e a metodologia do Scrum, documentando-a através do Guia SBOK™ - 

Scrum Book of Knowledgement. O Scrum migrou da área de software para as mais 

variadas indústrias, tornando-se a metodologia ágil mais popular da atualidade. 

 

7.2  PORTFÓLIO, PROGRAMA, PROJETOS E MÚLTIPLAS EQUIPES NO SCRUM 

 

 

No Scrum, o trabalho é realizado por pequenas equipes de alto 

desempenho, que variam em número de seis a dez pessoas no máximo. Equipes 

enxutas ajudam a manter o princípio da interfuncionalidade, no qual os membros 

possuem conhecimento do que está sendo desenvolvido e por quem. 
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Trabalhar com equipes menores pode depor contra o princípio da 

escalabilidade em projetos, então, como fazer para gerenciar projetos maiores que 

envolvem muitas pessoas? Conforme a metodologia evoluiu, o Guia SBOK™ 

incorporou um processo chamado "Scrum de Scrums", que consiste na atuação de 

múltiplas equipes Scrum trabalhando ao mesmo tempo em grandes projetos.   

 

 

Figura 20 – Processo Scrum de Scrums 
Fonte: Guia SBOK™ (2016) 

 
 

Nesse processo, são feitas reuniões em que um membro de cada equipe 

participa compartilhando o progresso e desafios encontrados, o que garante a 

sincronização e a troca de informações. Por isso, graças a esse processo, o Scrum 

se tornou apto para utilização no gerenciamento de portfólios, programas e projetos, 

dando suporte a várias escalas de projetização em empresas dos mais variados 

segmentos. 
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7.3 OS PAPÉIS NO SCRUM: CENTRAIS E NÃO ESSENCIAIS 

 

 

Segundo o Guia SBOK™ existem dois papéis dentro de uma equipe Scrum 

diferenciados pelo seu grau de comprometimento com o projeto: os Papéis Centrais 

e os Não Essenciais.  

 

 
Os Papéis Centrais são aqueles papéis que são obrigatoriamente 
necessários para produzir o produto do projeto, estão comprometidos com o 
projeto e, finalmente, são responsáveis pelo sucesso de cada Sprint e do 
projeto como um todo. Papéis Não Essenciais são aqueles papéis que não 
são obrigatoriamente necessários para o projeto Scrum, e podem incluir 
membros do time que estão interessados no projeto, que não têm nenhum 
papel formal no time do projeto, que podem interagir com o time, mas que 
não podem ser responsáveis pelo sucesso do projeto. (Guia SBOK™, 2016, 
p. 20). 
 
 
 

Na comunidade Scrum existe uma denominação bem peculiar para os 

integrantes da equipe que desempenham papéis centrais e os não essenciais. Ela 

pode ser contada por meio de uma fábula muito conhecida, que conta a história de 

um porco e de uma galinha que decidem abrir um restaurante e formar uma 

sociedade (Figura 21). Nela, os porcos são vistos como os maiores comprometidos e 

envolvidos diretamente com o trabalho, tanto que arriscam a própria vida pelo 

sucesso do projeto, enquanto as galinhas, que representam os , ou partes 

interessadas, contribuem apenas com os ovos. Ou seja, elas não podem ser 

responsabilizadas diretamente pelo fracasso, visto que estão compondo as 

necessidades do projeto. 
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Figura 21 – Fábula dos Porcos e das Galinhas 
Fonte: IMPLEMENTING SCRUM™ (2006) - Ilustrado pelo Autor. 

 

 

7.3.1 Os papéis em Portfólios, Programas e Projetos 

 

 

No diagrama da Figura 22, estão representados todos os papéis dentro do 

Scrum, distribuídos entre as hierarquias de portfólio, programa e projeto. 

 

 

 

Figura 22 – Os Papéis no Scrum 
Fonte: O autor (2016). 
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Existem dois papéis responsáveis por definir os objetivos estratégicos e as 

prioridades para os portfólios e programas respectivamente: Portfolio Product Owner 

(Dono do Produto do Portfólio) e Program Product Owner (Dono do Produto do 

Programa). Na parte mais prática, no dia a dia, como a solução de problemas e 

coordenação de reuniões, estão os Scrum Masters de programa e de portfólio. 

Existe também a figura do Scrum Guidance Body, um papel opcional relativamente 

raro de ser encontrado, geralmente em grandes organizações, que atua como um 

grupo de consultores de projetos em diferentes níveis para toda a organização, além 

de entender e definir os níveis adequados de agrupamento, de papéis e de reuniões 

para os projetos Scrum. Esse último também pode estar no formato de 

documentação, não sendo necessários indivíduos para essa função. 

Na esfera de projeto, na qual esse trabalho tem foco, temos os seguintes 

papéis: 

7.3.2  Product Owner, P.O. ou Dono de Produto 

 

 

Na maior parte do tempo, o Product Owner está negociando ou trabalhando 

com gestão de comunicação, de pessoas e planejamento. Esse papel funciona 

como uma ponte entre os Stakeholders e o Time Scrum, ligando as demandas e 

necessidades de cada grupo. Ele é responsável pela visão macro do projeto, 

compreendendo as estratégias do negócio e do mercado em que o produto ou 

serviço em desenvolvimento está inserido. 

O Product Owner coleta e organiza os requisitos de funcionalidade e os 

critérios de aceitação das estórias de usuário desenvolvidas em cada Sprint, 

inclusive pode até rejeitar as entregas, caso elas não estejam cumprindo o que foi 

documentado e acordado. Ele possui contato direto com o Scrum Master e a equipe, 

assim como sempre recebe reports e acompanha o andamento dos projetos. 

O foco na criação de valor é uma característica marcante desse papel, pois 

ele tem um parcela significativa no sucesso da gestão de recursos do projeto, 

avaliando a viabilidade e garantindo o ROI - Retorno sobre investimento. Compor a 

equipe e nomear as pessoas adequadas para os papéis de Scrum Master e Time 

Scrum ou até mesmo o cancelamento de algum Sprint estão entre as tarefas do P.O.  
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Na Tabela 3, podem ser observados, de forma resumida, os processos que 

o Product Owner participa e as suas responsabilidades. 
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Processos As Responsabilidades - Product Owner 

8.1 Criar a Visão do Projeto • Definir a Visão do Projeto 
• Ajudar a Criar a Patente do Projeto e Orçamento do Projeto 

8.2 Identificar Scrum Master e o(s) 
Stakeholder(s) 

• Ajudar a finalizar o Scrum Master para o projeto 
• Identificar Stakeholder(s) 

8.3 Formar o Time Scrum 
 

• Ajudar a determinar os membros do Time Scrum 
• Ajudar a desenvolver um Plano de Colaboração 
• Ajudar a desenvolver o Plano de Team Building com o(s) Scrum 
Master(s) 

8.4 Desenvolver o(s) Épico(s) • Criar os Épico(s) e Personas 

8.5 Criar o Backlog Priorizado 
do Produto 

• Priorizar os Itens do Backlog Priorizado do Produto 
• Definir o Critério de Pronto 

8.6 Conduzir o Planejamento 
da Release 

• Criar o Cronograma de Planejamento de Release 
• Ajudar a determinar a Duração do Sprint 

9.1 Criar as Estórias de 
Usuário 

• Ajudar a criar as Estórias de Usuário 
• Definir os Critérios de Aceitação para cada Estória de Usuário 

9.2 Aprovar, Estimar e Comprometer 
as Estórias de Usuário 

• Aprovar as Estórias de Usuário 
• Facilitar o Time Scrum a comprometer as Estórias de Usuário 

9.3 Criar as Tarefas Explicar as Estórias de Usuário para o Time Scrum, enquanto cria 
a lista de tarefas 

9.4 Estimar as Tarefas 
 

Fornecer orientações e esclarecimentos para o Time Scrum na 
estimativa de esforço para as tarefas 

9.5 Criar o Backlog do Sprint 
 

Esclarecer os requisitos para o Time Scrum, enquanto cria o 
Backlog do Sprint 

10.1 Criar os Entregáveis Esclarecer os requisitos de negócios para o Time Scrum 

10.3 Refinamento do Backlog 
Priorizado do Produto 
 

Refinar o Backlog Priorizado do Produto 
 

11.2 Demonstrar e Validar os Sprints 
 

• Aceitar/Rejeitar os Entregáveis 
• Fornecer o feedback necessário para o Scrum Master e para os 
Times Scrum 
• Atualizar o Plano da Release no Backlog Priorozado do Produto 

12.1 Envio de Entregáveis 
 

• Ajudar a implantar a Release de Produtos, coordenação feita com 
o cliente 

12.2 Retrospectiva do Projeto 
 

Participar de Reuniões de Retrospectiva do Sprint 
 

Tabela 3 – Responsabilidade do Dono do Produto em Processos Scrum 
Fonte: Guia SBOK™(2016). 
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7.3.3  Scrum Master 

 

 

Esse papel precisa ter perfil de líder, pois se comunica, interage e coordena 

diretamente a equipe. Ele tem a objetivo de estimular a criatividade do time de 

desenvolvimento, ou seja, procurar novas formas de resolver problemas, encontrar 

soluções e remover impedimentos durante o desenvolvimento. O Scrum Master faz 

supervisão e seleciona as pessoas conforme necessário para as reuniões diárias, 

reuniões de revisão do Sprint, reuniões de perspectiva do Sprint e de planejamento. 

O Scrum Master tem contato direto com o Product Owner em reuniões em 

que devem assegurar que o desenvolvimento do produto ou serviço está ocorrendo 

sem problemas e que o Time Scrum tem todas as ferramentas necessárias para a 

realização das tarefas e entregas. 

 Outra função interessante desse papel é a de proteger o projeto e a equipe 

de intervenções de stakeholders ou de outras pessoas que não estão envolvidas 

diretamente no projeto e que podem trazer alguma tipo de prejuízo, como atrasos, 

problemas de gerência ou outros. O Scrum Master deve isolar ao máximo a equipe 

de assuntos que não competem a ela e deixá-la focada no desenvolvimento da 

Sprint, seguindo as regras do Scrum. O papel de influenciador é muito forte, pois ele 

irá disseminar a cultura do Scrum para a equipe e até mesmo para o Product Owner. 

 
 
 

Processos As Responsabilidades do Scrum Master 

8.2 Identificar o Scrum Master e 
o(s) Stakeholder(s) 

• Ajudar a identificar o(s) Stakeholder(s) para o projeto. 

8.3 Formar o Time Scrum 
 

• Facilitar a seleção do Time Scrum 
• Facilitar a criação do Plano de Colaboração e do Plano de Team 
Building 
• Garantir a disponibilidade de backup de recursos para o bom 
funcionamento do projeto 

8.4 Desenvolver o(s) Épico(s) • Facilitar a criação de Épico(s) e de Personas 

8.5 Criar o Backlog Priorizado do 
Produto 

• Ajudar o Dono do Produto na criação do Backlog Priorizado do 
Produto e na definição dos Critérios de Pronto 
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8.6 Conduzir o Planejamento do 
Release 
 

• Coordenar a criação do Cronograma de Planejamento do Release 
• Determinar a Duração do Sprint 

9.1 Criar as Estórias de Usuário 
 

• Auxiliar o Time Scrum na criação das Estórias de Usuário e em 
seus Critérios de Aceitação 

9.2 Aprovar, Estimar e Comprometer 
as Estórias de Usuário 
 

• Facilitar as reuniões do Time Scrum para estimar e Criar as 
Estórias de Usuário 
 

9.3 Criar as Tarefas • Facilitar ao Time Scrum a criação da Lista de Tarefas para o 
próximo Sprint 

9.4 Estimar as Tarefas 
 

• Auxiliar o Time Scrum em estimar os esforços necessários para 
completar as tarefas de acordo para o Sprint 

9.5 Criar o Backlog do Sprint 
 

• Auxiliar o Time Scrum no desenvolvimento do Backlog do Sprint e 
do Gráfico Burndown do Sprint 

10.1 Criar os Entregáveis 
 

• Suportar o Time Scrum na criação das entregas acordadas para o 
Sprint 
• Ajudar a atualizar o Scrumboard e o Registro de Impedimentos 

10.2 Conduzir a Reunião Diária 
 

• Garantir que o Scrumboard o Registro de Impedimentos 
continuem sendo atualizados 

10.3 Refinamento do Backlog 
Priorizado do Produto 

• Facilitar as Reuniões de Revisão do Backlog Priorizado do 
Produto 

11.1 Convocar o Scrum de Scrums 
 

• Garantir que os problemas que afetam o Time Scrum sejam 
discutidos e resolvidos 

11.2 Demonstrar e Validar o Sprint 
 

• Facilitar a apresentação de entregas concluídas pelo Time Scrum, 
para a aprovação do Dono do Produto 

11.3 Retrospectiva do Sprint 
 

• Garantir a existência de um ambiente ideal para o projeto, para o 
Time Scrum durante os Sprints seguintes 

12.2 Retrospectiva do Projeto 
 

• Representar o Time Central do Scrum, fornecendo lições do 
projeto atual, se necessário 

Tabela 4 – Responsabilidade do Scrum Master em Processos Scrum 
Fonte: Guia SBOK™ (2016). 

 

7.3.4  Scrum Team ou Time Scrum 

 

Trata-se de um grupo de indivíduos com perfil multifuncional que trabalha 

nas Estórias de Usuário para criar as entregas para o projeto, portanto, possui 

domínio técnico e prático. Os integrantes desse time devem ter espírito colaborativo, 
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ser auto-organizados, motivados e proativos. Cabe ao time de Scrum, com os 

demais papéis, definir o que será realizado em cada Sprint ou interação. O número 

de indivíduos ideal para o time fica sempre entre 7 e 9. Se houver mais pessoas, a 

equipe tem o desempenho prejudicado. 

 
 

Processos As Responsabilidades do Time Scrum  

8.3 Formar o Time Scrum 
 

• Fornecer inputs para a criação do Plano de Colaboração e Plano 
de Team Building 

8.4 Desenvolver os Épico(s) • Garantir uma compreensão clara sobre os Épico(s) e Personas 

8.5 Backlog Priorizado do Produto 
 

• Compreender as Estórias de Usuário no Backlog Priorizado do 
Produto 

8.6 Conduzir o Planejamento do 
Release 
 

• Concordar com outros membros do Time Cental do Scrum sobre a 
Duração do Sprint 
• Buscar esclarecer novos produtos, ou mudanças nos produtos já 
existentes, se houver, no Backlog Priorizado do Produto refinado 

9.1 Criar as Estórias de Usuário 
 

• Fornecer inputs para o Dono do Produto na criação das Estórias 
de Usuário 

9.2 Aprovar, Estimar e Comprometer 
as Estórias de Usuário 
 

• Estimar as Estórias de Usuário aprovadas pelo Dono do Produto 
• Comprometer as Estórias de Usuário a serem concluídas no 
Sprint 

9.3 Criar as Tarefas 
 

• Desenvolver a Lista de Tarefas com base em Estórias de Usuário 
e dependências acordadas 

9.4 Estimar as Tarefas 
 

• Estimar os esforços para as tarefas identificadas e, se necessário, 
atualizar a Lista de Tarefas 

9.5 Criar o Backlog do Sprint • Desenvolver o Backlog do Sprint e o Gráfico Burndown do Sprint 

10.1 Criar os Entregáveis 
 

• Criar os Entregáveis 
• Identificar riscos e e implementar ações de mitigação de risco, se 
houver 
• Atualizar o Registro de Impedimento e dependências 

10.2 Conduzir a Reunião Diária • Atualizar o Gráfico Burndown, Scrumboard, e Registro de 
Impedimentos 
• Discutir problemas enfrentados por membros individuais, e buscar 
soluções para motivar o time 
• Identificar riscos, se houver 
• Submeter Solicitações de Mudança, se necessário 

10.3 Refinamento do Backlog 
Priorizado do Produto 

• Participar em Reuniões de Revisão do Backlog Priorizado do 
Produto 

11.1 Convocar o Scrum de 
Scrums 

• Fornecer inputs ao Scrum Master para Reuniões do Scrum de 
Scrums (SoS) 
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11.2 Demonstrar e Validar o 
Sprint 

• Demonstrar ao Dono do Produto as entregas concluídas, que 
requerem aprovação 

11.3 Retrospectiva do Sprint 
 

• Identificar oportunidades de melhorias, se houver, no Sprint atual 
e concordar com todas as melhorias viáveis para o próximo Sprint 

12.2 Retrospectiva do Projeto • Participar da Reunião de Retrospectiva do Projeto 

Tabela 5 – Responsabilidade do Scrum Master em Processos Scrum 
Fonte: Guia SBOK™ (2016). 

 

7.3.5  Stakeholders 

 

 

São os clientes, usuários e patrocinadores do projeto que interagem 

frequentemente com o dono do produto, com o Scrum Master e com o Time Scrum, 

fornecendo entradas e facilitando a criação de produtos, serviços ou outro resultado 

do projeto. Os stakeholders influenciam o projeto ao longo de seu desenvolvimento e 

podem também ter um papel a ser desempenhado durante os processos, como a 

criação do Backlog Priorizado do Produto, entre outros. 

 

 

7.3.6  Fornecedores 

 

 

São indivíduos externos ou organizações/empresas que fornecem produtos 

e serviços e que, por algum motivo, seja por decisões de make or buy ou 

impossibilidade de produzir internamente, não estão dentro das competências 

essenciais da organização do projeto. 

 

7.3.7  Time Central Scrum 

 

 

No Time Central Scrum encontram-se os principais papéis do Scrum 

reunidos ( Product Owner, Scrum Master e Time Scrum). Ele é utilizado quando 

existem fases com decisão que envolva o conhecimento e colaboração de todos no 

projeto. 
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7.4  OS ARTEFATOS FERRAMENTAS E DOCUMENTAÇÕES DO SCRUM 

 

 

Existem alguns artefatos, ferramentas e documentações que são essenciais  

para que o Scrum funcione de maneira adequada. Eles são importantes pois, além 

de auxiliar nos processos, também garantem que tudo foi documentado. A Figura 23 

demonstra os mais importantes. 

 

 

 

Figura 23 – Resumo dos Principais Artefatos, Ferramentas e Documentações 
Fonte: O autor (2016) 

 

a) Visão de projeto: é a documentação inicial do projeto, na qual são traçados 

quais as motivações, os objetivo principais e que metas serão atingidas. 

Essas informações podem ser coletadas  por meio de reuniões com o cliente 

e stakeholders. Geralmente, quem desempenha essa função é o Project 

Owner, mas pode haver participação do Scrum Master ou um representante 

do time Scrum caso eles já tenham sido selecionados e alocados. Esse 

processo fornece ao "Product Owner as informações necessárias sobre em 

que requisitos ele deverá trabalhar para elicitar, definir e fornecer o escopo 

detalhado que o time precisa". (CRUZ, 2014, p. 99). Uma ação imprescindível 
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para compor a visão de produto é descobrir em qual contexto de negócio o 

projeto está inserido – estudo de marketing e análise SWOT são ferramentas 

muito utilizadas como entrada para esse processo, além do conhecimento de 

visão e missão da corporação. Quanto mais perguntas forem feitas nessa 

fase, melhor, mais dados serão colhidos e isso afetará a velocidade no início 

do Scrum. Podem ser feitas perguntas como: “Quem vai usar o produto?”, 

“Qual é o objetivo do produto?”, “Por que o cliente precisa do produto?”, 

“Como o produto harmoniza com o restante do portfólio da empresa?”, “Quais 

recursos são essenciais para o cliente?”, “Qual é o diferencial?”, “Existem 

produtos similares no mercado?”, entre outras.  

b) Épicos: são as grandes entregas do projeto, que precisam ser decompostas 

e priorizadas em estórias de usuário na fase de Planejamento do Scrum. 

Essas estórias são pequenas narrativas curtas e simples que descrevem as 

necessidade dos stakeholders e são agrupadas por temas. Seguindo esse 

processo, um Épico se transforma em estórias de usuário menos 

abrangentes, mais específicas e passíveis de serem transformadas em 

tarefas possíveis de realização pelo Time Scrum. Ver Figura 24. 

 

Figura 24 – Decomposição dos Épicos 
Fonte: O autor (2016) Baseado no Guia SBOK™(2016). 

 
 

c) Estórias de usuário: é um descritivo claro e objetivo da funcionalidade que 

será desenvolvida para o projeto – as estórias geram as tarefas que serão 

realizadas pela equipe. O ideal é que elas sejam bem curtas para caberem 
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em post-it que será colado no Scrumboard para o acompanhamento das 

tarefas pela equipe. 

d) Personas: durante o processo de desenvolvimento dos Épicos, são feitas as 

criações das Personas (Figura 25) que auxiliam o time Central do Scrum a 

entender melhor os objetivos e necessidades e os impactos positivos ou 

negativos tanto dos usuários quanto dos stakeholders. As personas são 

associadas a histórias de usuários para que fique muito claro qual é o público 

que está sendo atendido e por qual requisito. Geralmente, as personas são 

descritas com detalhes, possuem nomes fictícios, imagens de perfil para 

referência, cargos que ocupam, situação financeira, idade, sexo, educação, 

ambiente, interesses e objetivos, entre outros.  

 
 

 

Figura 25 – Criação das Personas 
Fonte: PICHLER CONSULTING (2016). 

 
 

 
e) Backlog: lista de todos os requisitos coletados ordenados por prioridade de 

execução para serem desenvolvidos durante o projeto completo. Na fase 

Inicial do Scrum, o Backlog é priorizado pelo Product Owner com base no 

valor de cada item dentro do objetivos estabelecidos e posteriormente será 

subdividido em Product Backlog e Sprint Backlog. 
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f) Sprint: é um dos diferenciais do Scrum. As Sprints são períodos de até 4 

semanas em que as estórias de usuários são agrupadas por funcionalidade e 

geram tarefas para execução. A Sprint deve entregar partes completamente 

funcionais do que virá a ser a entrega final do produto do projeto. 

 

 

 

Figura 26 – Resumo esquemático do Sprint 
Fonte: O autor (2016) Baseado no Guia SBOK™(2016). 

 
 
 

g) Sprint Burndown/ Product Burndown/ Release Burndown: é um gráfico 

que mostra a linha de esforço frente aos trabalhos que precisam ser 

realizados. Os eixos que formam esse gráfico analisam a quantidade de 

trabalho a ser completado (eixo y) e as datas ou dias de execução (eixo x). O 

Burndown, assim como o Backlog, também é divido em duas partes, um 

gráfico para o Produto e outro para o Sprint.  
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Figura 27 – Esboço da Sprint Burndown 
Fonte: O autor (2016) Baseado no Guia SBOK™(2016). 

 

h) Product Backlog: criado a partir do Backlog, é o conjunto de informações e 

requisitos detalhados do produto do projeto. Deve ser priorizada pelo valor e 

contemplar todas funcionalidades almejadas para o projeto. Essa é lista 

priorizada e pode incluir de tudo, desde aspectos do negócio e tecnologias, 

questões técnicas, até correção de bugs e ajustes em funcionalidades.  

i) Sprint Backlog: criado a partir do Product Backlog, é o conjunto de 

informações e requisitos necessários para a finalização de um Sprint. Dentro 

dessa etapa são criadas as tarefas que precisarão ser entregues no final do 

Sprint. 

j) Time Box: é considerado uma regra do Scrum, na qual o tempo é encarado 

como uma grande restrição. Por isso, foram definidas durações máximas para 

atividades, buscando garantir eficácia no gerenciamento do projeto. Ver 

Tabela 6. 
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Atividade Duração 

Sprints Duração máxima de até 4 semanas. 

Daily Scrum Duração máxima de até  15 minutos. 

Reunião de 
Planejamento 
(Product Backlog 
+Sprint) 

Duração máxima de 8 horas de duração para um Sprint com duração 
de 4 semanas. 

Reunião de 
Retrospectiva do 
Sprint  

Duração máxima de 4 horas para um Sprint com duração de 4 
semanas. 

 
Tabela 6 – Resumo da Time Box 

Fonte: o Autor (2016). 
 
 
 

k) Daily Scrum: com duração de até 15 minutos, que não consiste numa 

reunião para solução de problemas e sim para evitar reuniões adicionais 

desnecessárias. Nela, todos ficam de pé, normalmente é realizada no mesmo 

local e horário pra evitar desperdício de tempo. Apenas o Scrum Master, 

membros da equipe e dono do produto (cliente) podem falar. Perguntas que 

podem ser feitas pela equipe: “O que eu fiz desde a última reunião diária?”, “O 

que eu pretendo fazer até amanhã?”, “Existe algum impedimento no meu 

trabalho?”. 

l) Reunião de Planejamento (Product Backlog+Sprint): essa reunião é 

composta por duas partes: nas primeiras 4 horas, o Product Owner e o Scrum 

Master definem, detalham e priorizam o Product Backlog numa lista em que 

constam todas as funcionalidades do sistema; nas 4 horas restantes o  Scrum 

Master o e Time Scrum se reúnem para o planejamento do Sprint baseado no 

Product Backlog que foi atualizado. 

m) Reunião de Retrospectiva do Sprint: no término da Sprint a equipe se 

reúne para levantar os pontos positivos e negativos do Sprint. Além disso, são 

propostas melhorias e aprimoramentos nos processos para que os próximos 

Sprints sejam mais eficientes. 

n) Scrumboard: é um quadro que serve de guia para a equipe acompanhar o 

progresso das tarefas durante o Sprint. As tarefas que estão pendentes são 

agrupadas para cada estória de usuário correspondente. O status de cada 
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tarefa vai sendo atualizado no quadro para "em progresso" e "pronto". A lista 

de impedimentos para cada estória também faz parte do quadro. 

o) Conceito de Pronto: esse critério atribui o status  de entrega concluída a um 

grupo de Estórias de Usuário, ou seja, ele permite afirmar que um ciclo com 

muitas entregas associadas está apto para ser implementado.  

p) Lista de Impedimentos: é uma lista com os obstáculos que interferem ou 

impedem que uma atividade seja desempenhada com sucesso. Os 

impedimentos podem ser enfrentados em qualquer fase do projeto e devem 

estar constantemente atualizados e reportados ao Scrum Master ou ao 

Product Owner. 

q) Planning Poker: essa técnica é utilizada no Scrum para obter estimativa de 

tempo de execução das tarefas por meio de um jogo de cartas. O mediador 

do jogo deve ser o Scrum Master e o ideal é que todos os membros da equipe 

participem colocando a sua visão de complexidade, levando em consideração 

os fatores tempo e esforço.  

r) Plano de Liberações (releases): é um plano com as entregas funcionais de 

projeto liberadas em um ou mais sprints combinados. 
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7.5 COMO O SCRUM FUNCIONA 

 

 

Resumidamente, tudo começa com o surgimento de uma demanda da 

empresa por um projeto baseado em caso de negócio, problema, oportunidade ou 

projetos sociais. O ciclo do Scrum se inicia com uma reunião envolvendo os 

stakeholders, na qual são coletados os requisitos iniciais que compõem a declaração 

da visão do projeto. Na etapa seguinte é desenvolvido um Backlog Priorizado do 

Produto, que nada mais é do que uma lista priorizada contendo requisitos de 

produtos e de negócio. Uma estimativa de cronograma para releases (liberações 

parciais do projeto) é criada, gerando uma previsão da entrega do projeto. O 

Backlog Priorizado é transformado em estórias de usuários que, agrupadas, irão 

gerar o escopo de trabalho, que posteriormente será desenvolvido em ciclos curtos e 

concentrados chamados de Sprints. A equipe desenvolve o projeto com base no 

Backlog do Sprint que contém o escopo dos entregáveis de cada ciclo. Os Sprints 

são gerenciados constantemente por meio de reuniões diárias e de um 

acompanhamento próximo dos responsáveis que utilizam uma série de ferramentas 

de gerenciamento de projetos que serão abordadas nos próximos itens. Durante o 

Sprint, são criados os entregáveis de projeto que, quando aceitos, irão compor as 

funcionalidades do produto (Figura 28). As funcionalidades entregues, somadas, irão 

compor a entrega final do projeto. 

 

Figura 28 – Fluxo do Scrum para um Sprint 
Fonte: Guia SBOK™(2016) 
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O Scrum é divido em 5 fases: Iniciar, Planejar-Estimar, Implementar, 

Revisão-Retrospectiva e Release. Em cada fase há vários processos e cada um 

deles será abordado individualmente nos próximos itens. 

 

7.5.1  Iniciar 

 

A Fase de Iniciar é constituída de seis processos:  

1. Criar a Visão do Projeto 

2. Identificar o Scrum Master e o(s) Stakeholder(s)  

3. Formar o Time Scrum 

4. Desenvolver os Épicos 

5. Criar o Backlog Priorizado do Produto 

6. Conduzir o Planejamento do Release 

  

Por meio de reuniões com Stakeholders, o Product Owner selecionado para 

conduzir o projeto receberá as informações de requisitos e adicionará novas ideias e 

soluções para aperfeiçoar o conceito geral do projeto. Essa atividade gera o  

Backlog do Projeto que possui o Backlog de Produto incorporado. O Backlog de 

Projeto será utilizado para produzir a Visão do Projeto, que mostra aonde o projeto 

quer chegar, ou seja, sua proposição.  

Tendo a Visão de Projeto definida, o Product Owner faz a identificação e 

seleção do Scrum Master e do time Scrum. Todos os envolvidos diretamente no 

projeto formarão o Time Central Scrum. 

No próximo passo, as informações obtidas na Visão de Projeto são somadas 

a outras documentações, como a Visão e Missão da empresa, estudos de marketing 

e mercado, Análise SWOT, entre outras, compondo a Declaração da Visão do 
Projeto. Na Declaração da Visão do Projeto haverá uma série de Épicos, que são as 

grandes entregas do projeto que precisarão ser decompostas em requisitos menores 

e mais específicos. Nessa etapa, são criadas as personas que facilitarão qual são os 

grupos de usuários impactados e por quais requisitos. 

Os requisitos gerados por meio dos Épicos e a criação das personas 

contribuirão para criar a primeira versão do Backlog Priorizado de Produto. Esse 

Backlog será feito no formato de lista, contendo requisitos relativos ao produto do 
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projeto organizados e priorizados sob um ponto de vista de valor para o cliente. 

Também são determinados quais os valores que definem o conjunto de requisitos 

como prontos, ou seja, que atendem a necessidade encontradas.  

Na fase Iniciar é feito o Termo de Abertura do Projeto, que apresenta a 

justificativa, os benefícios, uma breve descrição, alguns riscos identificados, 

responsabilidades e o registro das partes interessadas com a assinatura do 

patrocinador. Além disso, temos também uma estimativa do Orçamento do Projeto. 

 O último processo dessa fase é o Conduzir o Planejamento de Releases, 

em que é definida a duração dos Sprints (máximo de 4 semanas) e produzido um 

cronograma inicial com as datas das entregas das liberações dos Sprints. 

A Figura 29 apresenta um fluxograma com todos processos envolvidos na 

fase: 
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Figura 29 – Fase Iniciar - Diagrama de Fluco de dados 
Fonte: Guia SBOK™(2016) 

 

 

Nas tabelas a seguir estão as entradas, ferramentas e saídas relativas à 

fase de Iniciar do Scrum, que deixam bem claro o que deve resultar de cada 

processo (os itens com * são obrigatórios, enquanto o restante é facultativo e varia 

de projeto para projeto): 
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8.1 Criar a Visão do Projeto 

ENTRADAS: 
1. Caso de Negócio do Projeto* 
2. Dono do Produto do Programa 
3. Scrum Master do Programa 
4. Stakeholder(s) do Programa 
5. Dono do Produto Chefe 
6. Backlog do Produto do Programa 
7. Julgamento do Projeto 
8. Prova de Conceito 
9. Visão da Empresa 
10. Missão da Empresa 
11. Estudo de Mercado 
12. Recomendações do Scrum Guidance  
Body  

FERRAMENTAS  
1. Reunião da Visão do Projeto*  
2. Sessões JAD 
3. Análise SWOT 
4. Análise de Gap  

SAÍDAS 
1.Dono do Produto é Identificado* 
2.Declaração da Visão do Projeto*  
3.Termo de Abertura do Projeto  
4. Orçamento do Projeto  
 

 

8.2 Identificar o Scrum Master e o Stakeholder(s)  

ENTRADAS: 
1. Dono do Produto* 
2. Declaração da Visão do Projeto* 
3. Dono do Produto do Programa 
4. Scrum Master do Programa 
5. Dono do Produto Chefe 
6. Scrum Master Chefe 
7. Stakeholder(s) do Programa 
8. Requisito de Pessoal 
9. Comprometimento e Disponibilidade de 
Pessoal 
10. Matriz de Recurso Organizacional 11. Matriz 
de Requisito de Habilidades 12. 
Recomendações do Scrum Guidance Body  

FERRAMENTAS  
1. Critérios de Seleção* 
2. Conselho de Especialista do RH 
3. Treinamento e Custos de Treinamento 4. 
Custos de Recurso  
 

SAÍDAS 
1. Scrum Master é Identificado* 
2. Stakeholder(s) é(são) Identificado(s)*  
 
 

 

8.3 Formar o Time Scrum  

ENTRADAS: 
1. Dono do Produto* 
2. Scrum Master* 
3. Declaração da Visão do Projeto* 
4. Dono do Produto Chefe 
5. Requisito de Pessoal 
6. Comprometimento e Disponibilidade de 
Pessoal 
7. Matriz de Recurso Organizacional 
8. Matriz de Requisito de Habilidades 
9. Requisito de Recursos 
10. Recomendações do Scrum Guidance Body  

FERRAMENTAS  
1. Seleção do Time Scrum* 
2. Conselho de Especialista do RH 
3. Custo de Pessoal 
4. Treinamento e Custos de Treinamento  
5. Custos de Recurso  

SAÍDAS 
1. Time Scrum é Identificado*  
2. Pessoa para Backup 
3. Plano de Colaboração 
4. Plano de Team Building  

 

8.4 Desenvolver o(s) Épico(s)  

ENTRADAS: FERRAMENTAS  
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1. Time Central do Scrum* 
2. Declaração da Visão do Projeto* 
3. Stakeholder(s) 
4. Backlog do Produto do Programa 
5. Solicitações de Mudança Aprovadas 6. 
Solicitações de Mudança Não  
Aprovadas 
7. Riscos de Programa e de Portfólio 
8. Leis e Regulamentos 
9. Contratos Aplicáveis 
10. Informações sobre o Projeto Anterior 11. 
Recomendações do Scrum Guidance Body  

1. Reuniões dos Grupos de Usuários* 2. 
Workshops da Estória de Usuário 
3. Reuniões do Grupo de Foco 
4. Entrevistas com o Usuário ou Cliente 5. 
Questionários  
6. Técnicas de Identificação de Riscos 7. 
Expertise do Scrum Guidance Body  
 

SAÍDAS 
1.Épico(s)*  
2.Personas* 
3. Mudanças Aprovadas  
4.Riscos Identificados 

 

8.5 Criar o Backlog Priorizado do Produto   

ENTRADAS: 
1. Time Central do Scrum* 2. Épico(s)* 
3. Personas* 
4. Stakeholder(s)  
5. Declaração da Visão do Projeto 
6. Backlog do Produto do Programa 
7. Requisitos de Negócio 
8. Solicitações de Mudança Aprovadas 9. Riscos 
Identificados 
10. Contratos Aplicáveis 
11. Recomendações do Scrum Guidance  
Body  
 

FERRAMENTAS  
1. Métodos de Priorização da Estória de 
Usuário*  
2. Workshop de Estórias de Usuário  
3. Planejamento ou Valor 
4. Técnicas de Avaliação de Risco  
5. Estimativa do Valor do Projeto  
6. Métodos de Estimativa da Estória de Usuário  
7. Expertise do Scrum Guidance Body  

SAÍDAS 
1. Backlog Priorizado do Produto*  
2. Critério de Pronto*  

 

8.6 Conduzir o Planejamento da Release  

ENTRADAS: 
1. Time Central do Scrum* 
2. Stakeholder(s)* 
3. Declaração da Visão do Projeto*  
4. Backlog Priorizado do Produto* 
5. Critério de Pronto* 
6. Dono do Produto do Programa 
7. Scrum Master do Programa 
8. Dono do Produto Chefe 
9. Backlog do Produto do Programa 10. 
Requisitos de Negócio 
11. Calendário de Feriados  
Recomendações do Scrum Guidance Body  

FERRAMENTAS  
1. Sessões do Planejamento do Release*  
2. Métodos de Priorização do Release*  
 

SAÍDAS 
1. Cronograma de Planejamento do Release*  
2. Duração do Sprint* 
3. Clientes-alvo para o Release 
4. Backlog do Produto Priorizado e  
Refinado  
 

 
Tabela 7 – Visão Geral de Iniciar 

Fonte: Guia SBOK™(2016). 
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7.5.2  Planejar e Estimar 

 

 

A Fase de Planejamento é constituída de cinco processos, listados abaixo:  

7. Criar as Estórias de Usuário 

8. Aprovar, Estimar, e Comprometer as Estórias de Usuário  

9. Criar as Tarefas 

10. Estimar as Tarefas 

11. Criar o Backlog do Sprint  

A Fase de Planejamento começa com a criação das estórias de usuário, que 

são descritivos claros e objetivos das funcionalidades que serão desenvolvidas para 

o projeto. Para compor as estórias é necessário detalhar, compilar e refinar o 

Backlog Priorizado de Produto e conectá-lo com as personas criadas para garantir 

que suas necessidades sejam atendidas com sucesso. 

A lista com as estórias de usuário hierarquizadas do ponto de vista de valor 

devem ser aprovadas com o cliente. Através da Reunião de Planejamento de Sprint 

e de Releases, com a participação do Product Owner, Scrum Master e o Time 

Scrum, são definidos o Sprint Backlog e o Release Backlog. 

Na Reunião de Planejamento de Sprint é gerado o Sprint Backlog, em que 

estórias de usuários aprovadas serão transformadas em tarefas (tasks) e alocadas 

no primeiro Sprint, priorizando as funcionalidades que entregam mais valor. O Sprint 

dura 4 semanas no máximo. Portanto, há um limite possível de tarefas que podem 

ser encaixadas. As tarefas que não couberem no primeiro Sprint serão alocadas nos 

próximos e assim sucessivamente. As tarefas são estimadas através do Planning 

Poker e organizadas no Scrumboard, para que toda a equipe acompanhe a evolução 

dos trabalhos e crie os entregáveis do projeto.   

Na Reunião de Release é feito o Release Backlog, originando o Plano de 

Liberações, que nada mais é do que um cronograma com as datas de liberação dos 

trabalhos de cada Sprint definidos pela equipe.  
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Figura 30 – Fase de Planejar e Estimar - Diagrama de Fluxo de dados 
Fonte: Guia SBOK™(2016). 

 
 

Nas tabelas a seguir estão as entradas, ferramentas e saídas relativas à 

fase de Planejar e Estimar do Scrum (os itens com * são obrigatórios enquanto o 

restante é facultativo e varia de projeto para projeto): 

 

 

9.1 Criar a Estória de Usuário  

ENTRADAS: 
1. Time Central de Scrum* 
2. Backlog Priorizado do Produto* 
3. Critérios de Pronto* 
4. Personas* 
5. Stakeholder(s) 
6. Épico(s) 

FERRAMENTAS  
1. Expertise de Escrever a Estória de Usuário* 
2. Workshops da Estória de Usuário 
3. Reuniões do Grupo de Usuários 
4. Reuniões do Grupo de Foco 
5. Entrevistas de Usuários ou Clientes 
6. Questionários 
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7. Requisito de Negócio 
8. Leis e Regulamentos 
9. Contratos Aplicáveis 
10. Recomendações do Scrum 
Guidance Body  
 
 
 

7. Métodos de Estimativa da Estória de Usuário 
8. Expertise do Scrum Guidance Body  

SAÍDAS 
1. Estórias de Usuário* 
2. Critérios de Aceitação da Estória de Usuário* 
3. Backlog Priorizado do Produto Atualizado  
4. Personas Atualizadas ou Refinadas  

 

9.2 Aprovar, Estimar e Comprometer as Estórias de Usuário  

ENTRADAS: 
1. Time Central de Scrum* 
2. Estórias de Usuário* 
3. Critérios de Aceitação da Estória 
de Usuário* 
4. Recomendações do Scrum 
Guidance Body  
 
 
 
 

FERRAMENTAS  
1. Reuniões do Grupo de Usuários*  
2. Planejamento Poker 
3. Fist of Five 
4. Pontos de Estimativa de Custo  
5. Outras Técnicas de Estimativa  
6. Expertise do Scrum Guidance Body  

SAÍDAS 
1. Estórias de Usuário Aprovadas, Estimadas e 
Comprometidas*  

 

9.3 Criar as Tarefas  

ENTRADAS: 
1. Time Central do Scrum* 
2. Estórias de Usuário Aprovadas,  
Estimadas e Comprometidas*  
 
 
 
 
 

FERRAMENTAS  
1. Reuniões de Planejamento de Tarefas*  
2. Cartas de Índice 
3. Decomposição 
4. Determinação de Dependência  

SAÍDAS 
1. Lista de Tarefas*  
2. Estórias de Usuários, Aprovadas, Estimadas, 
Comprometidas e Atualizadas 
3. Dependências  

 

9.4 Estimar Tarefas  

ENTRADAS: 
1. Time Central do Scrum* 
2. Lista de Tarefas* 
3. Critérios de Aceitação da Estória 
de Usuário 
4. Dependências  
5. Riscos Identificados 
6. Recomendações do Scrum 
Guidance Body  
 
 

FERRAMENTAS  
1. Reuniões de Planejamento de Tarefas*  
2. Cartas de Índice 
3. Decomposição 
4. Determinação de Dependência  

SAÍDAS 
1. Lista de Tarefas de Esforço Estimado*  
2. Lista de Tarefas Atualizada  
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9.5 Criar o Backlog do Sprint  

ENTRADAS: 
1. Time Central do Scrum* 
2. Lista de Tarefas de Esforço 
Estimado* 3. Duração do Sprint* 
4. Velocidade do Sprint Anterior 
5. Dependências 
6. Calendário do Time  
 
 

FERRAMENTAS  
1. Reuniões de Planejamento do Sprint*  
2. Ferramentas de Acompanhamento do  
Sprint 
3. Medidas de Acompanhamento do Sprint  

SAÍDAS 
1. Backlog do Sprint* 
2. Gráfico Burndown do Sprint*  

Tabela 8 –  Visão Geral de Planejar e Estimar 
Fonte: Guia SBOK™(2016). 

 
 
 

7.5.3  Implementar 

 

A Fase de Planejamento é constituída pelos três processos listado abaixo:

  

12. Criar os Entregáveis 

13. Conduzir a Reunião Diária 

14. Refinamento do Backlog Priorizado do Produto  

 

Na fase de implementação são criados os entregáveis do projeto pelo Time 

Scrum. O acompanhamento de todas as tarefas é feito pelo Scrum Master, que 

presta suporte e remove os impedimentos que vão aparecendo durante o trabalho. 

Esses impedimentos são concentrados na Lista de Impedimentos, que pode ser 

alimentada por qualquer membro do time. Diariamente, são feitas reuniões com os 

integrantes em pé e com duração de no máximo 15 minutos, chamadas de Daily 

Scrum. Essas reuniões são feitas para discutir o andamento do projeto, as 

dificuldades encontradas pelos membros da equipe, além de buscar soluções e 

novas formas para resolver problemas. A ideia é que essas reuniões rápidas 

eliminem a necessidade de fazer reuniões maiores que são menos produtivas e 

acontecem em períodos relativamente distantes. 

Durante o Sprint, é feito o gráfico de Burndown, que é atualizado pelo Scrum 

Master ou pela própria equipe. Esse gráfico mostra a linha de esforço frente aos 
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trabalhos que precisam ser realizados e é utilizado para medir o desempenho da 

equipe em cada Sprint. 

O Backlog Priorizado de Produto deve se constantemente atualizado 

conforme os Sprints vão sendo executados. No final desse processo, temos os 

entregáveis do projeto prontos e funcionais para serem apresentados ao Product 

Owner, que pode aceitar ou rejeitar os resultados de acordo com os critérios de 

aceitação definidos para cada estória de usuário e também pelo conceito de Pronto 

definido nas fases anteriores. 

 

 

 

Figura 31 – Fase Implementar - Diagrama de Fluxo de Dados 
Fonte: Guia SBOK™(2016). 

 

 

Nas tabelas a seguir estão as entradas, ferramentas e saídas relativas a 

fase de Planejar e Estimar do Scrum (os itens com * são obrigatórios, enquanto o 

restante é facultativo e varia de projeto para projeto): 
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10.1 Criar os Entregáveis  

ENTRADAS: 
1. Time Central do Scrum* 
2. Backlog do Sprint* 
3. Scrumboard* 
4. Registro de Impedimento* 
5. Cronograma de Planejamento da 
Release 
6. Dependências  
7. Recomendações do Scrum 
Guidance Body  
 
 
 

FERRAMENTAS  
1. Expertise do Time* 
2. Software 
3. Outras Ferramentas de Desenvolvimento  
4. Expertise do Scrum Guidance Body  

SAÍDAS 
1. Entregável do Sprint* 
2. Scrumboard Atualizado* 
3. Registro de Impedimento Atualizado* 
4. Solicitações de Mudança Não Aprovadas  
5. Riscos Identificados 
6. Mitigação de Riscos 
7. Dependências Atualizadas  

 

10.2 Criar os Entregáveis  

ENTRADAS: 
1. Time Scrum* 
2. Scrum Master* 
3. Gráfico Burndown Sprint* 
4. Registro de Impedimento* 
5. Dono do Produto 
6. Experiência do Dia Anterior de 
Trabalho 7. Scrumboard 
8. Dependências  
 
 
 
 

FERRAMENTAS  
1. Reunião Diária* 
2. Três Perguntas Diárias*  
3. Sala de Guerra 
4. Videoconferência  

SAÍDAS 
1. Gráfico Burndown do Sprint Atualizado*  
2. Registro de Impedimento Atualizado*  
3. Time Scrum Motivado 
4. Scrumboard Atualizado  
5. Solicitações de Mudança Não Aprovadas  
6. Riscos Identificados 
7. Riscos Mitigados 
8. Dependências Atualizadas  

    

10.3 Refinamento do Backlog Priorizado do Produto  

ENTRADAS: 
1. Time Central do Scrum* 
2. Backlog Priorizado do Produto* 
3. Entregáveis Rejeitados 
4. Solicitações de Mudança Aprovadas  
5. Solicitações de Mudança Não Aprovadas 
6. Riscos Identificados 
7. Backlog do Produto do Programa  
Atualizado 
8. Registro(s) de Retrospectiva do Sprint  
9. Dependências 
10. Cronograma de Planejamento da  
Release 
11. Recomendações do Scrum Guidance  
Body  

FERRAMENTAS  
1. Reuniões de Revisão do Backlog Priorizado do 
Produto*  
2. Técnicas de Comunicação 
3. Outras Técnicas do Backlog do Produto  
Priorizado e Refinado  

SAÍDAS 
1. Backlog Priorizado do Produto Atualizado*  
2. Cronograma de Planejamento da Release 
Atualizado  
 

Tabela 9 – Visão Geral de Implementar 
Fonte: Guia SBOK™(2016). 
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7.5.4  Revisão e Retrospectiva 

 

A Fase de Planejamento é constituída de três processos: 

15. Convocar o Scrum de Scrums 

16. Demonstrar e Validar o Sprint 

17. Retrospectiva do Sprint 

Na fase de Revisão e Retrospectiva existe o processo Scrum de Scrums 

(SoS), que ocorre apenas em grandes projetos em que múltiplas equipes Scrum 

estão envolvidas. Esse processo é uma reunião onde um membro de cada equipe é 

selecionado para representar o time no qual ele compartilha o desenvolvimento do 

trabalho e também fica informado do andamento das outras equipes, além de trocar 

informações que auxiliam a remover impedimentos e resolver qualquer falha de 

comunicação entre as equipes. 

Após os trabalhos da Sprint serem concluídos e o entregável estar funcional 

para ser demonstrado, o Time Scrum e o Scrum Master apresentam os Entregáveis 

do Sprint ao dono do produto e aos stakeholders em uma Reunião de Revisão do 

Sprint. Nessa reunião, são apresentadas as funcionalidades e é feita a conexão com 

cada estória de usuário que foi contemplada. O objetivo final é obter a aprovação do 

Product Owner, o que significa que o próximo Sprint já estará apto a ser 

desenvolvido. Documentos não podem ser entregues nessa etapa: o conteúdo deve 

ser focado em software funcionando, portanto, demonstrável. 

Antes de começar o novo Sprint, o Scrum Master e o Time Scrum fazem 

uma reunião de Retrospectiva do Sprint, com duração de até 3 horas, em que são 

abordados pontos de melhoria e as lições aprendidas durante a realização das 

tarefas no Sprint. Nessa reunião é feita uma avaliação do Sprint, verificando o que 

deu certo e o que deu errado para poder melhorar, assim como para implantar as 

melhorias na próxima reunião de planejamento de Sprint, que começa no próxima 

dia útil. Perguntas como "O que caminhou bem?" e "O que poderia melhorar?” 

devem ser feitas. Dessa maneira, erros podem ser corrigidos e acertos 

potencializados na nova interação. 
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Figura 32 – Fase de Revisão de Retrospectiva - Diagrama de Fluxo de Dados 
Fonte: Guia SBOK™(2016). 

 

 

Nas tabelas a seguir estão as entradas, ferramentas e saídas relativas à 

fase de Revisão e Retrospectiva do Scrum (os itens com * são obrigatórios, 

enquanto o restante é facultativo e varia de projeto para projeto): 

 

 

11.1 Convocar o Scrum de Scrums  

ENTRADAS: 
1. Scrum Master ou Representantes do 
Time Scrum* 
2. Scrum Master Chefe 
3. Dono do Produto Chefe 
4. Agenda de Reunião 
5. Registro de Impedimentos 
6. Dependências 
7. Saídas da Retrospectiva do Sprint  
 

FERRAMENTAS  
1. Reunião do Scrum de Scrums*  
2. Quatro Perguntas por Time* 
3. Videoconferência 
4.  Sala de Reuniões  
5. Expertise do Scrum Guidance Body  
 

SAÍDAS 
1. Coordenação Melhor do Time* 
2. Problemas Resolvidos 
3. Registro de Impedimentos Atualizado  
4. Dependências Atualizadas  

 

11.2 Demonstrar e Validar o Sprint  
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ENTRADAS: 
1. Time Central do Scrum*  
2. Entregáveis do Sprint*  
3. Backlog do Sprint* 
4. Critério de Pronto*  
5. Critérios de Aceitação da Estória de Usuário*  
6. Stakeholder(s) 
7. Cronograma de Planejamento do Release 
8. Riscos Identificados 
9. Dependências 
10. Recomendações do Scrum Guidance Body  

FERRAMENTAS  
1. Reuniões de Revisão do Sprint* 
2. Análise de Valor Agregado 
3. Expertise do Scrum Guidance Body  

SAÍDAS 
1. Entregáveis Aceitos* 
2. Entregáveis Rejeitados 
3. Riscos Atualizados 
4. Resultado da Análise de Valor Agregado  
5. Cronograma de Planejamento do Release 
Atualizada 
6. Dependências Atualizadas  

 

10.3 Retrospectiva da Sprint 

ENTRADAS: 
1. Scrum Master* 
2. Time Scrum* 
3. Saídas de Demonstrar e Validar o Sprint* 
4. Dono do Produto 
5. Recomendações do Scrum Guidance Body  
 
 

FERRAMENTAS  
1. Reunião de Retrospectiva do Sprint*  
2. ESVP 
3. Lancha 
4. Técnicas de Medição  
5. Expertise do Scrum Guidance Body  

SAÍDAS 
1. Pontos de Melhoria Acordados* 
2. Itens de Ação Atribuída e Datas de  
Vencimento 
3. Itens Não Funcionais Propostos para o  
Backlog Priorizado do Produto 
4. Registro(s) de Retrospectiva do Sprint  
5. Lições Aprendidas pelo Time Scrum 
6. Recomendações Atualizadas do Scrum  
Guidance Body  

 
Tabela 10 – Visão Geral de Revisão e Retrospectiva 

Fonte: Guia SBOK™ (2016). 
 
 

7.5.5  Release 

 

A Fase de Release é constituída de dois processos: 

18. Enviar os Entregáveis 

19. Retrospectiva do Projeto 

Na fase de Release, os Entregáveis Aceitos pelo Product Owner, que são 

considerados potencialmente implantáveis, são entregues aos stakeholders. Durante 

a reunião com os stakeholders é gerado um documento de aprovação que oficializa 
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a entrega de valor do Sprint. Se o projeto possuir vários Sprints, o ciclo se reinicia 

até que a funcionalidades estejam prontas para ser implantadas.  

O processo de Retrospectiva de Projeto é feito quando o projeto de fato 

termina e todos os Sprints são implantados. Nesse processo é feita uma reunião 

com o Time Central Scrum e os stakeholders organizacionais. Essa reunião irá gerar 

a documentação de Lições Aprendidas do projeto. Esse legado será utilizado na 

implementação de projetos futuros, focado em melhoraria contínua dos processos e 

buscando maior qualidade do produto final. 

Nas tabelas a seguir estão as entradas, ferramentas e saídas relativas à 

fase de Release do Scrum (os itens com * são obrigatórios, enquanto o restante é 

facultativo e varia de projeto para projeto): 

 

 

 

Figura 33 – Fase de Release - Diagrama de Fluxo de Dados 
Fonte: Guia SBOK™(2016). 

 

 

Nas tabelas a seguir estão as entradas, ferramentas e saídas relativas a 

fase de Revisão e Retrospectiva do Scrum (os itens com * são obrigatórios, 

enquanto o restante é facultativo e varia de projeto para projeto): 
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12.1 Envio de Entregáveis  

ENTRADAS: 
1. Dono do Produto* 
2. Stakeholder(s)* 
3. Entregáveis Aceitos* 
4. Cronograma de Planejamento da 
5. Release* 
6. Scrum Master 
7. Time Scrum 
8. Critérios de Aceitação da Estória de 
9. Usuário 
10. Plano Piloto 
11. Recomendações do Scrum Guidance Body  

FERRAMENTAS  
1. Métodos de Implantação Organizacional* 
2. Plano de Comunicação  

SAÍDAS 
1. Contrato de Prestação de Trabalho* 
2. Entregáveis em Funcionamento 
3. Releases do Produto  
 

 

12.2 Retrospectiva do Projeto  
 

ENTRADAS: 
1. Time(s) Central(is) do Scrum*  
2. Scrum Master Chefe 
3. Dono do Produto Chefe 
4. Stakeholder(s)  
5. Recomendações do Scrum Guidance Body  
  
 
 

FERRAMENTAS  
1. Reunião de Retrospectiva do Projeto* 
2. Outras Ferramentas para a Retrospectiva do 
Projeto 
3. Expertise do Scrum Guidance Body  

SAÍDAS 
1. Pontos de Melhoria Acordados* 
2. Itens de Ação Atribuída e Datas de 
Vencimento* 
3. Itens Não Funcionais Propostos para o 
Backlog do Produto do Programa e para o 
Backlog Priorizado do Produto 
4. Recomendações Atualizadas do Scrum 
Guidance Body  

 
Tabela 11 – Visão Geral de Release 

Fonte: Guia SBOK™ (2016). 
 

 
7.6  GERENCIAMENTO DE RISCOS NO SCRUM 

 

 

Riscos para o Scrum são um evento incerto que pode afetar os resultados e 

gerar o sucesso ou fracasso de um projeto. Riscos que causam impactos positivos 

são chamados de oportunidades e os que causam impacto negativo são chamados 

de ameaças. O Gerenciamento de Riscos é tratado como prioridade no Framework 

do Scrum. Devido à própria natureza da metodologia que trabalha por ciclos de 

interação, os riscos seriam minimizados, pois o produto do projeto vai sendo 
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aprovado e apresentado em etapas para os stakeholders que vão acompanhando e 

dando feedback frequente:  

 

 
Em um ambiente Scrum os riscos são geralmente minimizados, em grande 
parte devido ao trabalho que está sendo realizado nos Sprints, em que uma 
série contínua de Entregáveis é produzido em ciclos muito curtos, os 
Entregáveis são comparados com as expectativas, e o Dono do Produto 
está ativamente envolvido no projeto. No entanto, mesmo durante o projeto 
mais simples, as coisas podem dar errado, por isso é importante ter uma 
estratégia para identificar e direcionar os riscos.  (Guia SBOK™, 2016, p. 
117). 

 
 

O Gerenciamento de Riscos no Scrum é realizado em cinco etapas: 

Identificação de riscos, Validação de riscos, Priorização de riscos, Mitigação de 

riscos e Comunicação de riscos.  

Na etapa de identificação, que geralmente acontece nos processos de 

Desenvolver os Épicos, Criar os Entregáveis e Conduzir a Reunião Diária, os 

membros do Time Central do Scrum têm a tarefa de descobrir, pesquisar e buscar 

no histórico de projetos realizados (Lições Aprendidas dos Processos de 

Retrospectiva do Sprint e ou Retrospectiva do Projeto) o máximo de riscos possíveis 

a que o projeto poderá ser submetido. Também podem ser utilizados checklists de 

risco que são feitos através da técnica de Brainstorming, uma dinâmica de grupo 

desenvolvida para explorar a potencialidade criativa da equipe e gerar o máximo 

possível de ideias relacionadas aos riscos. Também é recomendada a criação de 

uma  Estrutura Analítica de Risco (EAR) que mapeia os riscos e os apresenta de 

forma hierarquizada por Sprint ou por fase do projeto. 

Na etapa de Validação de Riscos ocorre a avaliação do impacto dos risco 

sobre o projeto e a probabilidade de sua ocorrência. Na Reunião de Risco, 

convocada pelo Product Owner, na qual estão presentes o Scrum Master, o Time 

Scrum e, opcionalmente, alguns stakeholders, é feita  a priorização dos riscos do 

ponto de vista de cada grupo. Outra ferramenta muito utilizada são as Árvores de 

Probabilidade, em que são desenhadas várias possibilidades de cenários para os 

riscos com a probabilidade de ocorrência e o impacto causado no projeto. Existem 

outras técnicas também utilizadas na metodologia tradicional, como a Análise de 
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Pareto, Tabelas de Probabilidade e de Impacto e Valor Monetário Esperado (VME), 

entre outras. 

Os Riscos Identificados e validados devem ser então priorizados. Esse 

processo é feito durante a criação ou atualização do Backlog Priorizado do Produto. 

O SBOK, os passos para o processo e as combinações que devem ser feitas entre 

as estórias de usuário e os riscos identificados: 

 
1. Crie uma lista de riscos priorizados. Por exemplo, os riscos podem ser 

priorizados de acordo com o seu valor, utilizando a técnica de Valor 
Monetário Esperado. 

2. Selecione os Riscos Identificados que podem ser mitigados; e para os 
quais o time decide tomar medidas específicas de risco durante o 
Sprint, para mitigar tais riscos. 

3. Crie uma lista de Estórias de Usuário no Backlog Priorizado do Produto, 
que sejam priorizadas pelo valor. Por exemplo, o valor de cada Estória 
de Usuário pode ser avaliada com base no seu Retorno sobre 
Investimento esperado. 

4. Combine as listas do passo 2 e passo 3 e as priorize pelo valor, para 
chegar ao Backlog do Produto Priorizado e Atualizado. (Guia SBOK™, 
2016, p. 125). 

 
 
 
 

 

Figura 34 – Processo de Priorização de Risco 
Fonte: Guia SBOK™  (2016). 

 
 

A última etapa é a mitigação dos riscos no Scrum. Existem três tipos de 

respostas reativas, proativas e risco aceito: a primeira é quando o risco já aconteceu 
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e necessita de ação de redução de impacto, a segunda é quando ações são 

tomadas para evitar que os riscos aconteçam. Dependendo do grau de impacto 

sobre o projeto, o risco pode ser aceito, ou seja, nenhuma ação é estruturada caso 

eles ocorram, geralmente aplicável a riscos de baixo impacto. 

O SBOK designa as responsabilidades de cada papel do Scrum da seguinte 

forma: 

 
O Dono do Produto é claramente responsável pelo gerenciamento de riscos 
relacionados a aspectos do negócio e o Time Scrum é responsável pela 
implementação de respostas aos riscos, durante o desenvolvimento de um 
Sprint. O Scrum Guidance Body pode ser abordado para dar conselhos 
sobre a forma como as respostas aos riscos devem ser implementadas, e 
se as ações estão de acordo com as diretrizes da organização como um 
todo. O Scrum Master mantém-se atento aos potenciais riscos que possam 
afetar o projeto e mantém informado o Dono do Produto e o Time Scrum. 
(Guia SBOK™, 2016, p. 126). 
 
 
 

7.7  GERENCIAMENTO DA QUALIDADE NO SCRUM 

 

Qualidade no Scrum significa produzir para o cliente algo que seja realmente 

útil, funcional e atenda às suas necessidades. As entregas devem atender aos 

critérios de aceitação definidos para o Product Backlog Priorizado, no qual o escopo 

está representado, entregando assim o valor necessário descrito na Visão de 

Produto. A metodologia trabalha com o conceito de melhoria contínua em que a 

interação entre o time Scrum e os Stakeholders garante que o Backlog de Produto 

matenha-se sempre atualizado conforme as mudanças estabelecidas durante o 

andamento do projeto. A Figura 35 mostra o fluxograma de aprovação dos 

requisitos. Quando rejeitados pelo Product Owner, eles geram um incremento ao 

produto que passa a ser trabalhado em Sprints futuros. o gerenciamento dessas 

mudanças é acompanhado pelo Product Owner e pelo Scrum Master. 
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Figura 35 – Fluxograma de Aprovação dos Requisitos 
Fonte: Guia SBOK™  (2016). 

 

Um artigo publicado para a UFRN, intitulado “Qualidade de software nas 

metodologias ágeis Scrum e OpenUP”, associa as ferramentas e processos com os 

fatores de qualidade de alto valor para projetos que utilizam o Scrum: 
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Compatibilidade: cada incremento deve ser testado com tudo que já foi 
concluído. Nesse sentido, interações rápidas e o desenvolvimento em 
pequenos times favorecem a criação de componentes compatíveis;   
Corretude: uso de boas práticas desde o começo. O cliente sempre está 
presente, verificando se o andamento está de acordo com os requisitos 
declarados no backlog. Exemplo: verificações realizadas nas reuniões de 
revisão entre os sprints;  
Efetividade de Custo: gráficos burndown auxiliam o acompanhamento dos 
gastos ao longo do tempo do projeto;  
Eficiência: o compartilhamento contínuo de informações entre os membros 
da equipe favorecem o uso de artefatos que irão otimizar os recursos de 
hardware e software;  
Extensibilidade: na reunião de entregas, os objetivos são traçados e caso 
tenha surgido algum novo item no backlog, as prioridades e o escopo do 
sprint são redefinidas;  
Facilidade de uso: apesar da interação constante com o cliente, a 
metodologia Scrum não se mostra muito adequada para lidar com requisitos 
de usabilidade. Dessa forma, Singh (2008) apresenta a metodologia Scrum 
adaptada para tratar a usabilidade;  
Integridade: a cada reunião de planejamento cada integrante do time 
compartilha as lições aprendidas – de sucesso ou não. Seguindo a 
característica empírica do Scrum, o grupo adota novas práticas ao longo do 
processo;  
Manutenibilidade: à medida que há uma interação maior da equipe em 
cada Sprint, os erros são detectados rapidamente, assim como é possível 
projetar software com maior atenção a integração modularizada;  
Oportunidade: ao final de cada sprint é realizada a entrega de uma 
funcionalidade do produto. À medida que ocorrem os sprints, a lista do 
backlog é reduzida e pode ser modificada a prioridade da lista de acordo 
com as necessidades do cliente;  
Portabilidade: o Scrum adota padrões em todas as fases de 
desenvolvimento do produto, isso permite a criação de arquiteturas 
independentes de hardware;  
Reusabilidade: a integração de componentes é facilitada a partir da larga 
comunicação no time. As práticas desenvolvidas durante um sprint podem 
ser utilizadas nas próximas iterações a partir das reuniões diárias, revisão e 
de retrospectiva;  
Robustez: enquanto o produto existir, o backlog também existirá. O dono 
do produto acompanha a execução de todas as iterações e sempre oferece 
feedback sobre o atendimento dos requisitos. Situações não previstas são 
tratadas rapidamente;  
Verificação e validação: reuniões diárias permitem conferir o andamento 
do trabalho realizado por cada integrante do time. Como cada iteração 
significa um entregável ao cliente, o produto é verificado, validado e testado 
constantemente.   
Giovane Montine Moreira Gurgel1 , Camilo de Lélis D. C. de Medeiros2 , 
Clarissa L. A. C. Lins2, des 
http://www.di.uern.br/epoca2010/artigos/78173_1.pdf 

 

 
O Scrum também utiliza o Ciclo Deming, mais conhecido como PDCA 

(Figura 36), focado em melhoria contínua, em que sua 4 fases (Planejar, Executar, 

Verificar e Agir) são aplicadas em qualquer uma das fases ou processos do projeto 

para garantir a qualidade.  
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Figura 36 – Ciclo PDCA 
Fonte: Guia SBOK™  (2016). 
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8  METODOLOGIA TRADICIONAL (PMBOK®) X SCRUM  (SBOK® ) 
 

Conforme o levantamento realizado nos capítulos anteriores do presente 

trabalho, ficam claras as diferenças entre as metodologias Tradicional e o Scrum. A 

forma como elas foram originadas define muitas das características principais que 

cada uma detém. O Scrum, por exemplo, nasceu do desenvolvimento de software, 

ou seja, as particularidades do desenvolvimento de um produto específico deu 

origem a uma metodologia de projeto que trouxe o desenvolvimento em ciclos ou 

interações em que suas entregas funcionais somadas geram o produto final com 

todas as funcionalidades. Já a metodologia tradicional, além de mais tempo sendo 

utilizada e portanto mais madura, reuniu as boas práticas de uma expressiva 

quantidade de cases dos mais variados segmentos e trouxe um modelo 

extremamente versátil e poderoso para gerenciar projetos. Desse modo, é 

importante ressaltar que ambas as metodologias contribuem com um grande e 

valioso suporte para o Gerente de Projeto. 

Abaixo, foram selecionados alguns parâmetros importantes para discutir 

alguns pontos e traçar um comparativo entre as duas metodologias. 

Documentação: o modelo tradicional gera uma extensa e detalhada 

documentação, que em alguns casos chega ao ponto de ser classificada como 

exaustiva: em cada um dos cinco grupos de processo são gerados documentos que 

abrangem as dez áreas do conhecimento. Há interpretações positivas e negativas 

que podem ser discutidas sobre essa característica: o lado positivo é que todos os 

dados do projeto podem ser acessados facilmente em qualquer período,  até mesmo 

após o termino do projeto. Além disso, o legado de informação deixado pela 

documentação pode servir para futuros projetos e contribuir para a melhoria do 

processo com maturidade em gerenciamento de projetos na empresa. O lado 

negativo é a quantidade de recursos alocados para  a documentação, que acabam 

requerendo do Gerente de Projetos uma grande quantidade de tempo gasto na 

tarefa, tempo esse que poderia estar sendo utilizado para focar mais no 

desenvolvimento do produto do projeto e na geração de valor para ele. No Scrum é 

documentado apenas o necessário, nada mais e nada menos. A metodologia é mais 

enxuta e prática no que se refere a documentação, mas o fator prejudicial pode ser a 

perda de informações importantes durante o projeto ou a falta de pontos para 
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mensuração para determinar a eficiência ou qualquer outro valor após o término ou 

durante o projeto. 

Planejamento: nesse ponto é possível notar outra grande diferença entre as 

metodologias – a tradicional dá grande foco ao planejamento, gerando um plano de 

gerenciamento de projetos completo e detalhado que guia, de fato, a execução do 

trabalho do projeto. Fazer um planejamento aprofundando traz a vantagem de uma 

maior previsibilidade com relação a padrões de qualidade, um melhor controle sobre 

os custos e os recursos disponíveis. Além disso, facilita o gerenciamento da 

integração de todas as áreas de conhecimento. No Scrum, o planejamento é 

baseado nas entregas dos planos de liberações dos trabalhos desenvolvidos nos 

Sprints, o planejamento macro é feito de maneira mais superficial, o que acaba 

proporcionando uma certa dificuldade de enxergar o projeto planejado como um todo 

detalhe por detalhe.  

Mudança: devido à natureza interativa dos seus processos, o Scrum  

responde mais rapidamente às mudanças. Com os planejamentos detalhados sendo 

desenvolvidos em partes, fica mais prático realizar os ajustes que são feitos 

diretamente no Backlog Priorizado de produto conforme o andamento do projeto. Na 

metodologia tradicional o processo de mudança é mais burocrático e envolve os 

processos de monitoramento, controle e atualizações no planejamento, o que pode 

levar a um retrabalhado maior em alguns casos.  

Gerenciamento das equipes: o Scrum trabalha com equipes gerenciadas 

de forma independente, com controle mais descentralizado e maior ênfase em 

pessoal do que em processos. As equipes devem ser auto-organizadas, com menor 

interferência dos gerentes. A ideia é priorizar os conhecimentos da equipe e ganhar 

mais em integração. A metodologia tradicional aplica mais comando e controle sobre 

o gerenciamento da equipe, reforçando características mais centralizadoras. Esse 

método é ideal para grandes corporações, pois é depositada menos expectativa nas 

características da equipe, preparando melhor o projeto para possíveis problemas de 

integração ou até mesmo de execução das atividades.  

Gerenciamento de Escopo: o Scrum prioriza o valor de negócio do produto 

ou serviço que está sendo desenvolvido e envolve uma participação ativa do cliente 

durante o ciclo de vida do projeto. Já na metodologia tradicional os requisitos são 

fixados ao plano de projeto e há um menor contato com o cliente, pois os requisitos 
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colhidos são considerado guias para as necessidades dos stakeholders no ambiente  

de projeto.  
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9  A METODOLOGIA HÍBRIDA (TIME)X 

 
 

A Metodologia Híbrida (Time)X mescla algumas das melhores práticas do 

Guia PMBOK® com as práticas ágeis do Scrum documentadas no Guia SBOK®. A 

ideia foi construir um framework enxuto que pudesse receber projetos que são 

desenvolvidos em um curto prazo de tempo, compreendendo uma duração de no 

máximo 4 meses. Neste capítulo é mostrado como foi o processo de criação da 

metodologia híbrida. 

 
 

 
Figura 37 – Marca Conceito 

Fonte: O autor (2016). 
 
 

Após o término da pesquisa desse trabalho, que compilou resumidamente a 

origem, como funcionam e qual o conceito envolvido nos grupos de processos das 

metodologias Tradicional e o Scrum, foram levantadas quais características seriam 

fundamentais para o gerenciamento de curto prazo. Desse modo, precisariam ser 

selecionadas áreas do conhecimento, processos e ferramentas das metodologias 
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estabelecidas que trouxessem agilidade e segurança para sustentar a nova 

Metodologia Híbrida. 

Uma pesquisa anual do PM Survey (Figura 38), organizada por Chapters do 

PMI, perguntou para centenas de organizações de diversos países quais eram os 

documentos e prática mais utilizados e valorizados no gerenciamento de projeto. O 

Cronograma e a Declaração de Escopo foram os itens mais citados pelas 

organizações, com 85,1% e 76,2% respectivamente. 

 
 

 
Figura 38 – Documentos e Práticas utilizadas nas Metoologias de Gerenciamento de Projetos 

Fonte: PM SURVEY (2014). 
 
 

Com base nos resultados da pesquisa citada acima e na análise das 

metodologias realizadas neste trabalho, foram definidos os pilares que sustentariam 

a Metodologia Híbrida criada: Tempo e Escopo. As demais áreas do conhecimento 

possuem um papel complementar, com alguns processos incorporados, porém, com 

papel secundário. 

 O gerenciamento de tempo e de escopo são os fatores críticos quando fala-

se em projetos de curto prazo. Há pouco espaço para erros, pois os projetos 

precisam ser assertivos, apresentando o mínimo de desvios nas entregas do que foi 

requisitado. Por esse motivo, a Metodologia Híbrida foi construída sobre a base 

sólida dos cinco grupos de processos estabelecidos pelo PMI®: Iniciação, 

Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento. Porém, muitos 

desses processos foram simplificados ou retirados, visto que num projeto de curto 
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prazo a documentação é mais enxuta e objetiva e as ações focam no planejamento 

e na sua execução. Outra abordagem estabelecida no Guia PMBOK® utilizada é a 

nomenclatura das partes interessadas do projeto. Os papéis presentes na 

metodologia tradicional foram selecionados e utilizados por serem mais difundidos 

se comparados aos papéis do Scrum. Além disso, a natureza da estrutura é mais 

simplificada e funcional. Dessa forma, teremos o Gerente de Projeto, o Patrocinador 

(sponsor), os Stakeholders e múltiplas equipes de projeto representados no conceito 

da nova metodologia. Na Figura 39 estão pontuadas as influências das metodologias 

Tradicional e Scrum sobre a (Time)X: 

 
 

 
Figura 39 – Influências das Metodologias Tradicional e o Scrum sobre a (Time)X 

Fonte: O autor (2016). 
 

 

 

As características ágeis do Scrum que contribuem para potencializar o 

aproveitamento do tempo foram alocadas principalmente nas fases de planejamento 
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e execução da (Time)x. O Conceito de Estórias de Usuário que ajudam a transformar 

os requisitos em algo mais palpável para então desenvolver as atividades foi 

adicionado juntamente com os ciclos interativos, os Sprints. Uma das ferramentas 

mais utilizadas no mundo ágil, segundo a pesquisa do STATE OF AGILE™, é o 

Taskboard ou o Scrumboard (Figura 40) que proporciona a visão geral do Sprint, 

portanto, indispensável para utilização na Metodologia Híbrida. 

 
Figura 40 – Ferramentas mais utilizadas em processos ágeis 

Fonte: THE 10th ANNUAL STATE OF AGILE™ REPORT (2016). 
 

A abordagem do cronograma em três diferentes formas para stakeholders 

diferenciados, definidas no processo de gerenciamento de tempo do Guia PMBOK®, 

são excelentes exemplos de como a forma de comunicar as informações pode 

agregar agilidade ao status report do projeto. Nessa abordagem, que foi adaptada 

para o modelo híbrido, é criado um cronograma principal detalhado com foco no 

gerenciamento do projeto, contendo todos os marcos, pacotes de trabalho e as 

atividades relacionadas. A partir disso, é gerada uma nova versão do cronograma 

principal, simplificado, contendo apenas os marcos do projeto e direcionado ao nível 

executivo da empresa para que sejam acompanhadas apenas as grandes entregas 

(Figura 41). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 98 

 
Figura 41 – Exemplos de Apresentação do Cronograma 

Fonte: PMBOK (2013). 
 

Esses e muitos outros apontamentos podem ser conferidos no próximo 

capítulo do trabalho, em que cada ponto da metodologia é explicado. 
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10  CONSTRUÇÃO DA TIMEX - GRUPO DE PROCESSOS 
 
 

Figura 42 – Grupo de Processos da Metodologia Híbrida (TimeX) 
Fonte: O autor (2016). 
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10.1  PROCESSOS DE INICIAÇÃO - TIMEX 

 

Ao surgir a demanda por um projeto na organização, começam a ser 

realizados os processos do grupo de Iniciação (Visualizar a Figura 43), nos quais 

são coletados o máximo de informações possíveis sobre os requisitos e estruturadas 

as bases do projeto.  

 

 

 
Figura 43 – Iniciação 

Fonte: O autor (2016). 
 
 
Esta etapa é constituída por quatro processos: desenvolver o Termo de 

Abertura do Projeto, Criar o Backlog, Criar as Personas e Realizar a Kick Off 

Meeting ou Reunião de Abertura. Os documentos de entrada (Figura 44) indicados 

na metodologia são: o Plano de Negócio, que localiza o projeto no contexto da 

estratégia corporativa; a Visão e Missão da empresa, que estabelecem os valores 

pelos quais o projeto está ancorado; uma Análise de Mercado ou Análise SWOT, 

que determina quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças envolvendo 

o produto ou serviço que será criado e também é necessária uma estimativa ou valor 

alocado para a realização do projeto. 
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1. Iniciação 

ENTRADAS: 
1. Plano de Negócio  
2. Missão e Visão da Empresa 
3. Estudo de Mercado 
4. Análise SWOT 
5. Estimativa ou orçamento do Projeto 
 

SAÍDAS: 
1. Termo de Abertura 
2. Backlog 
3. Relação de Personas 
3. Reunião de Kick Off 
 

Figura 44 – Iniciação 
Fonte: O autor (2016). 

 
 

Os documentos gerados na fase de Iniciação são: Termo de Abertura, o 

Backlog do Projeto, a Relação das Personas e apresentação para a Reunião de Kick 

Off. Nos próximos itens cada um deles será abordado separadamente.  

 

 

10.1.1  Termo de Abertura 

 

Termo de Abertura inicia e oficializa o projeto dentro da corporação para 

todas as partes interessadas. Ele deve conter os conteúdos e ferramentas listados 

abaixo:  

1. Visão do Projeto (SMART)  

2. Estrutura Analítica do Projeto 

3. Mapeamento de Riscos 

4. Restrições e Premissas 

5. Stakeholders 

6. Definição da Equipe e Gerente de Projetos 

7. Estimativa ou Orçamento   

A Visão do Projeto apresenta as pretensões, objetivos e  benefícios trazidos 

pelo produto ou serviço gerado. Para auxiliar no processo é recomendada a 

utilização da ferramenta de gestão de objetivos intitulada SMART (Specific - 

Específico, Measurable - Mensurável, Attainable - Atingível, Realistic - Realista, 

Time-bound - Temporizável). Desenvolvida por Peter Drucker, que é considerado o 

pai da gestão moderna de empresas, ela define que as metas ou pretensões 

precisam ser específicas apresentando números e dados que se pretende atingir. 
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 Para tanto, devem ser criados indicadores mensuráveis para fazer a medição 

dos resultados e os objetivos precisam ser relevantes, atingíveis e realizáveis, e com 

prazos de entrega definidos. Cumprindo os requisitos dessa ferramenta, o Gerente 

de Projeto pode assegurar que os objetivos possuem as métricas necessárias para a 

avaliação do sucesso do projeto.  

A Estrutura Analítica do projeto deve ser incorporada ao Termo de Abertura 

contendo as fases e as principais entregas representadas de maneira gráfica, por 

meio de um diagrama, conforme a Figura 45. As fases são decompostas até o último 

nível de pacote de trabalho para que, posteriormente, na fase de planejamento, 

sejam transformadas em tarefas associadas a estórias de usuário correspondentes. 

Dessa maneira, é possível saber qual tarefa está atendendo à estória de usuário. 

 

 

 
Figura 45 – Estrutura Analítica de Projeto 

Fonte: O autor (2016). 
 
 

Os riscos são tratados de forma simplificada e objetiva na Metodologia 

Híbrida. Eles devem ser listados e priorizados por ordem de impacto (do maior para 

o menor) e possuir uma resposta correspondente. O registro é feito no Termo de 

Abertura durante todo o projeto. Se forem necessárias atualizações, é gerada uma 

nova versão do Termo e sempre devem ser mantidas as versões anteriores como 

histórico de projeto. 

O Gerente de Projeto deve fazer uma relação das restrições do projeto, ou 

seja, estabelecer na forma de itens as limitações aplicáveis ao projeto e que poderão 
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afetar seu desempenho. Além das restrições, é necessário documentar da mesma 

forma as premissas. Para isso, devem ser considerados apenas os fatores 

assumidos como verdadeiros sem prova para fins de planejamento no projeto.  

As partes interessadas ou stakeholders devem estar descritos no Termo de 

Abertura. Qualquer pessoa, ou grupo de pessoas que impacte ou se sinta 

impactado, direta ou indiretamente, deve ser conduzido durante o projeto à posição 

de neutralidade ou apoiador, dependendo do grau de influência. Nessa etapa 

também devem ser definidos a equipe de projeto e o Gerente de Projeto 

responsável. 

Para que o projeto saia do papel é necessário realizar uma estimativa de 

custo inicial, orçamento preliminar ou a quantidade de recursos financeiros alocados 

para desenvolver os trabalhos. Também é indicado o desenvolvimento de um 

cronograma inicial com as previsões estimadas para entrega final. O Termo de 

Abertura deve ter sua primeira via impressa e assinada pelo Patrocinador ou 

Sponsor para fins de reforço da autoridade do documento. 

 

 

10.1.2  Criação do Backlog 

 

 

Finalizado o termo de abertura, inicia-se o processo de criação do Backlog, 

que nada mais é do que um "empilhamento" de requisitos iniciais e informações 

sobre projeto e o produto do projeto ou serviço que será desenvolvido. Os itens 

obrigatórios para inclusão dos requisitos são: fazer uma identificação numérica para 

facilitar buscas posteriores, descrever detalhadamente sobre o assunto tratado pelo 

requisito, estabelecer a prioridade do requisito (alta, média ou baixa) e estipular um 

nível de esforço (alto, médio ou baixo). Além desses itens, o Gerente de Projeto 

pode inserir outros materiais juntamente com o requisito (imagens, vídeos, arquivos, 

etc.): quanto mais informações, maior será o grau de assertividade do projeto. 
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Figura 46 – Backlog 

Fonte: O autor (2016). 
 
 

10.1.3  Criação das Personas 

 
 

As Personas na Metodologia Híbrida (Time)x são uma representação dos 

consumidores ou de clientes do produto ou do serviço desenvolvido no projeto. Elas 

representam os públicos-alvo, porém de forma mais humanizada e personalizada. A 

criação se baseia em dados reais sobre comportamento e características 

demográficas com informações extraídas durante a coleta de requisitos para o 

Backlog. Para sua descrição são abordadas histórias pessoais, motivações, 

objetivos, desafios e preocupações que ajudam a desenhar o perfil pessoal e as 

futuras intenções (Figura 47). O Gerente de Projeto deve obter as informações que 

classificarão o grau de importância dessa persona para os requisitos de projeto. O 

objetivo é contemplar suas necessidades e  obter melhores resultados. 
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Figura 47 – Criação de Personas 

Fonte: O autor (2016). 
 
 
 

Observa-se abaixo um exemplo de descrição de uma persona: 
 
 

Ana Paula tem 25 anos, é publicitária, recém-formada e 
autônoma. Decidiu trabalhar de forma independente por projeto 
como freelancer, pois não gostava de rotina no ambiente 
profissional. Ela pensa em se desenvolver profissionalmente 
por meio de um mestrado fora do país, pois adora viajar, é 
solteira e sempre quis fazer um intercâmbio. Está sempre 
conectada nas redes sociais, acompanha notícias e lê livros 
com seu ipad e há muito tempo não compra um livro físico. 
Adora um agito, sai muitos com os amigos para festas nos 
finais de semana e vive no cinema. Está sempre buscando 
novas oportunidades profissionais e se atualizando com os 
mais modernos gadgets. Grau de importância para o Projeto: 
Alto. 

 
 
 

10.1.4  Reunião de Abertura ou Kick Off Meeting 

 

 

O último processo da etapa de Iniciação é a apresentação da reunião de 

abertura ou Kick Off Meeting, que tem como meta o alinhamento das expectativas de 

todas as partes interessadas no projeto, deixando claro o que vai estar incluso no 

escopo do projeto e qual a visão que ele oferece. O conteúdo utilizado na 
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apresentação é o mesmo que está registrado no Termo de Abertura, também devem 

ser feitas explanações sobre a metodologia de trabalho, uma apresentação breve da 

equipe do projeto e uma versão inicial do cronograma. 

 
 

10.2  PROCESSOS DE PLANEJAMENTO - TIMEX 

 

 

 
Figura 48 – Planejamento 

Fonte: O autor (2016). 
 
 

 

Após o alinhamento feito na reunião de Kick Off, o Termo de Abertura é 

atualizado e inicia-se o grupo de processos de planejamento. Os documentos 

gerados nessa etapa são o Backlog de Produto, as Estórias de Usuário, o Backlog 

da Sprint, o Cronograma feito em duas versões com foco em públicos diferentes e o 

(Time)x Board utilizado como guia para a equipe acompanhar a progressão das 

tarefas (Tabela 12). 

 
1. Planejamento  

ENTRADAS: 
1. Termo de Abertura Atualizado 
2. Backlog Atualizado 
3. Personas 
 
 

SAÍDAS: 
1. Backlog de Produto  
2. Estórias de Usuário 
3. Backlog dos Sprints 
4. Cronograma - Visão Gerencial e Executiva 
5. (Time)x Board 

Tabela 12 – Planejamento 
Fonte: O autor (2016). 
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10.2.1  Desenvolver o Backlog do Produto, Estórias de Usuário e Backlog do Sprint  

 
 

Conforme as etapas do projeto vão avançando, os requisitos do escopo 

contidos no Backlog vão sendo refinados. Na Figura 49 está representado o cone da 

incerteza, que ilustra como no início do projeto a precisão do escopo é menor. A 

medida que aproxima-se da versão completa do produto do projeto, o escopo se 

torna menos variável e portanto mais confiável (MCCONNELL, 2006). 

 
 
 

 
Figura 49 – Cone da Incerteza 
Fonte: MCCONNELL (2006). 

 
 
A abordagem de refinamento do escopo citada acima está muito presente 

em dois processos da Metodologia Híbrida TimeX: o desenvolvimento do Backlog de 

Produto e o Backlog do Sprint.  

Após o desenvolvimento do Backlog na etapa de Iniciação, deve ser criado 

um Backlog Priorizado e focado apenas nas entregas do produto ou serviço do 

projeto. O isolamento e o filtro das informações relativas ao produto irão ajudar a 

compor as Estórias de usuário. 
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As Estórias de usuário contém descrições breves das funcionalidades 

desenvolvidas para o produto ou serviço gerado no projeto. Elas devem ser 

organizadas por ordem de valor ou por outro parâmetro escolhido pelo Gerente em 

ciclos ou Sprints para serem trabalhadas – assim é criado o Backlog de Sprints. As 

Estórias de usuário contidas no Backlog de Sprints são decompostas em tarefas 

para as equipes. A duração das tarefas deve ser estimada com base nos 

conhecimentos dos profissionais envolvidos na equipe (Figura 50). 

 
 

 
Figura 50 – Backlog do Produto e do Sprint 

Fonte: O autor (2016). 
 
 

10.2.2  Desenvolver o TimeX Board 

 

 

O (Time)X Board é uma ferramenta de organização fundamental tanto para a 

equipe quanto para o Gerente de Projeto. Por meio desse quadro, a equipe 

acompanha o progresso das tarefas e consegue facilmente verificar qual a sua 

situação durante o Sprint. Ela pode ser desenvolvida fisicamente numa parede do 

escritório, utilizando fita adesiva para delimitar o espaço referente às linhas e 

colunas  da tabela e post-it de cores diferentes para inserir as Estórias de usuário, 

tarefas, impedimentos e outros elementos. Existem softwares que podem simular o 

(Time)X Board no ambiente on-line, disponibilizando o acesso a toda a equipe de 

projetos. É possível que cada membro atualize a situação da tarefa e tenha uma 

visão macro da Sprint que está sendo trabalhada em poucos clicks. Os softwares 

mais populares que dispõem dessas funções são o Trello (https://trello.com/) e o 

Asana (https://asana.com/). 
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Se o Gerente de Projeto optar por trabalhar numa versão física do (Time)X 

Board, ele deverá inserir os post-its das Estórias de usuário, das Personas e das 

tarefas contendo as informações que estão representadas na figura a seguir: 

 

 

 
Figura 51 – Modelo para os Post-its 

Fonte: O autor (2016). 
 
 

O post-it que contém a Estória de usuário deverá conter a informação de 

qual Persona está associada para aquela estória e qual o número do Sprint 

pertencente. No post-it que descreve a Persona podem ser inseridos uma foto de 

representação daquele perfil, apenas ilustrativa, e o grau de importância atribuído 

conforme o impacto das necessidades da Persona sobre o escopo do projeto. O 

post-it que trata dos impedimentos que podem estar travando alguma parte do 

projeto deve incluir qual a equipe e especificar qual é a tarefa que está sendo 

prejudicada. As tarefas devem possuir post-its com cores diferenciadas por equipe, 

além de conter um resumo breve da tarefa, um checklist pode ser adicionado caso a 

tarefa seja mais complexa (opcional), a data de entrega, o responsável pelo trabalho 

e a qual Estória de usuário está sendo contemplada.  

No (Time)X Board as tarefas passam por cinco estágios diferenciados 

(Figura 58): o primeiro é o "Em Progresso", no qual a equipe está trabalhando na 
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tarefa. O segundo é o "Pronto", que informa que a atividade está aprovada pelo 

Gerente de Projeto. O terceiro é a "Qualidade", no qual são feitos testes para avaliar 

se tarefas estão cumprindo o que foi designado. O quarto é o "Tarefas Aprovadas", 

no qual o Gerente de Projeto submete ao Sponsor as tarefas para então receber sua 

aprovação. O quinto processo é a "caixa de retrospectiva do Sprint", em que as 

tarefas são guardadas para serem discutidas na reunião de Retrospectiva de Sprint 

que envolve toda a equipe. 

Os impedimentos podem estar em duas posições: quando já foram ou ainda 

estão para ser removidos. O fluxo das tarefas pode ser de ida e de volta, caso haja 

alguma mudança ou problema reportado ao Gerente de Projeto. As mudanças serão 

abordadas na Central de Mudanças, no grupo de processos de Execução. 

 

 
Figura 52 – Modelo do TimeX Board 

Fonte: O autor (2016). 
 

 

 

Existe uma área muito essencial do TimeX Board, envolvida diretamente com 

o seu conceito, é a "Próximo Sprint". Essa área permite que as equipes que tiverem 

melhor performance consigam trabalhar em tarefas do próximo Sprint. Essa função 

potencializa o aproveitamento do tempo e a velocidade de execução dos projetos. 
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10.2.3  Desenvolver o Cronograma 

 

 

O cronograma na Metodologia Híbrida é uma ferramenta para o Gerente de 

Projeto realizar o acompanhamento macro do projeto, enquanto o TimeX Board é 

mais focado em atender a equipe do projeto. Durante a criação são estimadas as 

durações dos Sprints, que ficam a critério do gerente e das necessidades do projeto.  

A representação do cronograma deve utilizar gráficos de Gantt, que é 

ilustrado por meio de barras que marcam o início e o fim das atividades num eixo 

horizontal. É indicado que seja feita a segmentação por Sprints e que sejam 

incluídos os marcos de entrega de cada um dos ciclos. A EAP gerada no termo de 

abertura é uma ferramenta  essencial para organizar o cronograma. 

Para acompanhamento do Sponsor e do nível executivo da corporação deve 

ser gerada uma versão resumida do cronograma com foco apenas nas entregas 

mais importantes, ou seja, os marcos incorporados nos Sprints. 

 
 

10.3  EXECUÇÃO / MONITORAMENTO E CONTROLE – TIMEX 

 

 

No grupo de processos de Execução, as tarefas de cada Sprint são 

realizadas pela equipe do projeto. Na TimeX pode haver partes de dois Sprints sendo 

executados ao mesmo tempo (Figura 53), geralmente, envolvendo o início de um 

com a finalização do outro. Jamais dois Sprints podem ser trabalhados de forma 

integral simultaneamente, visto que poderia haver um acumulo muito grande de 

trabalho e maior chance de ocorrência de falhas. 

Nos processos de Monitoramento e Controle, devem ser validados o Backlog 

dos Sprints e comparar o que foi planejado com o que está sendo executado. 

Também é necessário fazer um controle sobre as tarefas do cronograma, sobre a 

eventualidade de ocorrência de riscos definidos no Termo de Abertura, sobre custos 

e qualidade. Implementar o ciclo PDCA em qualquer fase do projeto contribui para a 

obtenção da qualidade nos resultados.  
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Um processo muito atuante nessa etapa é a Central de Mudanças, em que 

são registradas quaisquer mudanças, seus solicitantes, quem fez aprovação e que 

documentos do projeto foram atualizados. 

 

Figura 53 – Execução/Monitoramento e Controle 
Fonte: O autor (2016). 

 

10.4  ENCERRAMENTO – TIMEX 

 

 

No grupo de processos de encerramento devem ser finalizadas todas as 

atividades do projeto e também deve ser feita a liberação da equipe e do Gerente de 

Projetos (Figura 54). A documentação do projeto deve ser reunida e arquivada para 

futuras consultas juntamente com o encerramento dos contratos e a realocação das 

aquisições para outros projetos. 

O Gerente de Projeto precisa documentar as lições apreendidas e preservar 

o legado na parte de gerenciamento para novos projetos que surgirem. A realização 

de uma avaliação com os membros da equipe do projeto é optativa, mas é uma 

ferramenta interessante para gerar mais informações para serem documentadas nas 

lições aprendidas. 

 
Figura 54 – Encerramento 

Fonte: O autor (2016). 
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10.5  COMUNICAÇÃO - TIMEX 

 

 

Segundo dados extraídos do relatório do PM Survey, um dos problemas 

mais frequentes relacionados a projetos está na área de comunicação (Figura 55). 

Devido a esse fato, foi dada uma atenção especial para a realização das reuniões na 

Metodologia Híbrida. 

 
 

 
Figura 55 – Problemas mais frequentes em Projetos 

Fonte: PM Survey (2014). 
 
 

No fluxograma a seguir (Figura 56) estão representadas as reuniões de 

planejamento, a reunião diária, a reunião semanal e a reunião de retrospectiva de 

Sprint, que promovem o engajamento entre membros da equipe de projeto: 
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Figura 56 – Reuniões na TimeX 
Fonte: O autor (2016). 

 
 



 115 

A Reunião de Planejamento deve ser realizada em duas etapas, com 

duração de no máximo quatro horas para cada uma, sendo indicada a presença das 

equipes e do Gerente de Projeto. Na primeira parte, o foco está no desenvolvimento 

das Estórias de usuário, onde é feito um brainstorm explorando a capacidade criativa 

do grupo – quanto mais relevantes para o cliente forem as Estórias de usuário, 

melhores serão os resultados entregues pelo escopo do projeto. Na segunda parte 

são discutidas pela equipe quais são as tarefas necessárias para realizar as Estórias 

de usuários. É importante que haja a presença de pessoas especialistas na área do 

projeto para que as tarefas sejam executáveis e realistas. Nessa etapa também são 

estimadas as horas para cumprir cada objetivo.  

Com uma frequência muito maior, a Reunião Diária promove o 

compartilhamento de soluções para problemas mais rotineiros ou de execução do 

projeto. A duração deve ser de no máximo 15 minutos e ser realizada 

preferencialmente em pé.  

Na Reunião Semanal, com duração de trinta minutos, o gerente e a equipe 

de projetos fazem uma análise das tarefas que foram executadas no TimeX Board. 

Devem ser discutidos os impedimentos que podem estar prejudicando a 

performance e quais as melhorias que poderiam ser adotadas. Caso o gerente de 

projeto, ao comparar o cronograma com os resultados do TimeX Board, visualizar 

atrasos ou não conformidades, pode realizar um replanejamento de tarefas com a 

equipe. 

 A Reunião de Retrospectiva de Sprint possui duração de até uma hora. Nela 

são discutidos pontos positivos e negativos do ciclo de interação e quais foram as 

tarefas do próximo Sprint que puderam ser antecipadas. O foco do encontro é 

sempre em melhoria, procurando destacar soluções que aumentam a performance 

dos membros da equipe e trazem agilidade ao projeto. 
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11  CONCLUSÃO 
 

 

A natureza dos projetos de curto prazo causa uma série de sacrifícios ao 

gerenciamento de projetos. Por isso, algumas áreas do conhecimento devem ser 

priorizadas em detrimento de outras. A Metodologia Híbrida (Time)X mesclou 

processos de duas metodologias já estabelecidas, trabalhando com as limitações 

impostas pela natureza dos projetos de curto prazo. A seleção de processos e 

ferramentas destacou a valorização da entrega do escopo do projeto e um melhor 

aproveitamento do tempo disponível para sua realização. 

Unir processos e ferramentas de duas metodologias que em partes possuem 

similaridades e, em outras, aspectos completamente antagônicos foi desafiador. A 

pesquisa realizada foi extremamente importante pois abordou desde a origem até o 

estabelecimento da Metodologia Tradicional e do Scrum e, assim, foi possível 

compreender as particularidades de cada um deles.  

O Guia PMBOK e suas melhores práticas proporciona um amplo suporte aos 

Gerentes de Projeto, cobrindo praticamente todos os aspectos de gerenciamento 

que forem demandados de forma sólida e consistente. O PMI é um associação que 

está há muito tempo ativa. Ela virou um sinônimo de gerenciamento de projetos, pois 

criou uma metodologia que acompanhou as necessidades que as organizações 

tinham na área. Já o Scrum nasceu com a criação de software, muitos anos depois, 

numa época completamente diferente, em que o desenvolvimento era tão demorado 

que, ao ser lançado, o produto já era considerado obsoleto. Ele é o sinônimo de 

agilidade na gestão de projetos, ocupando mais e mais espaço a cada dia. 

As metodologias híbridas estão em ascensão, são a "bola da vez" em um 

momento no qual os projetos estão muito suscetíveis a mudanças e 

comportamentos de mercado. Fato é que os modelos híbridos não nascem prontos: 

precisam de um tempo para evoluírem, assim como as necessidades de projeto 

específicas de cada organização precisam ser moldadas. E é nesse contexto que a 

Metodologia Híbrida (Time)X conseguiu unir o melhor dos dois mundos, Tradicional e 

Ágil, entregando a personalização de processos com foco em projetos de curto 

prazo, preservando o escopo e potencializando o aproveitamento do tempo. 
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12  DESDOBRAMENTOS 
 

 

Por ser um tema muito versátil, a proposta de uma metodologia híbrida para 

projetos de curto prazo pode gerar desdobramentos futuros. Algumas possibilidades 

são: 

a) extensão da metodologia híbrida, utilizando ferramentas de outras metodologias 

que não a Tradicional e o Scrum; 

b) evolução da aplicação dos processos e ferramentas utilizados na metodologia; 

c) análise da implantação da metodologia proposta em uma organização; 

d) expansão do conceito utilizado para projetos de médio e longo prazo. 
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