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Resumo
Projetos impulsionam mudanças, por esse motivo, quando estão alinhados às
estratégias organizacionais são uma competência estratégica. Por outro lado, para
sustentar a operação das empresas a Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC) fornece um conjunto de recursos, dentre eles os Sistemas de Informação (SI).
A gestão de projetos, por sua vez, utiliza duas abordagens: tradicional e ágil e, há
alguns anos, uma nova vem se apresentando: a híbrida, que se propõe a associar
as duas anteriores. A questão é que os métodos tradicionais utilizam o ciclo de vida
em cascata, que fecha o escopo dos projetos e os ágeis utilizam o ciclo incremental
e iterativo, que abre. O escopo é muito importante devido ao impacto que causa em
outras variáveis de sucesso dos projetos como custo e prazo, entre outras. Tendo
em vista a relevância da disciplina ‘escopo’ na gestão de projetos, tornou-se
imprencindível saber como esses métodos híbridos associam as práticas tradicionais
e ágeis na gestão do escopo nos projetos de SI. Assim, o objetivo desta pesquisa é
identificar um conjunto de práticas ágeis e tradicionais que, quando associadas,
favoreçam o melhor aproveitamento dos benefícios de ambas as abordagens. Para
tanto, foram estudados 13 métodos híbridos já propostos pela literatura. Com base
no estudo, foi proposto um conjunto de práticas, que foi comparado com a prática
aplicada em um estudo de caso único. As principais contribuições deste estudo são:
uma matriz comparativa de práticas dos métodos híbridos estudados e a proposição
de um conjunto de práticas híbridas para gestão de escopo, considerando a
dualidade dos escopos aberto e fechado. A pesquisa é de natureza aplicada, com
abordagem qualitativa e utiliza o método de estudo de caso.

Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos, Métodos Híbridos, Gestão de Escopo.

Abstract

Hybrid method of managing the scope of ICT projects: a case study in a
Brazilian company

Projects drive changes, so when aligned with organizational strategies, they
are a strategic competence. On the other hand, to support the operation of
companies, Information and Communication Technology (ICT) provides a set of
resources, among their Information Systems (IS). Project management, in turn, uses
two approaches: traditional and agile, and a few years ago, a new one has been
presenting itself: the hybrid, which proposes to associate traditional and agility. The
point is that traditional methods uses the cascade life cycle, which closes the scope
of the projects and the agile ones uses the incremental and iterative cycle, which
opens (aqui ta estranho opens o que? precisa dar um sentido, não da pra colocar só
open). The scope is very important due to the impact it causes on other success
variables of projects such as cost and term, among others. Given the relevance of
the 'scope' discipline in project management, it became imperative to know how
these hybrid methods associate traditional and agile practices in the management of
the scope in IS projects. Thus, the objective of this research is to identify a set of
agile and traditional practices that, when associated, favors the best use of the
benefits of both approaches. For that, 13 hybrid methods already proposed by the
literature were studied. Based on the study, a set of practices were proposed, which
were compared with the practice applied in a single case study. The main
contributions of this study are: a comparative matrix of practices of the hybrid
methods studied and the proposition of a set of hybrid practices for scope
management, considering the duality of open and closed scopes. The research can
be applied in nature, with a qualitative approach and uses the case study method.

Key words: Project Management, Hybrid Models, Hybrid Models Comparison.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
A força motriz que leva os executivos a reconhecerem a necessidade da
gestão de projetos é a sobrevivência organizacional. Projetos impulsionam
mudanças e buscam mover a organização de um estado a outro em ambientes
dinâmicos e com ritmo acelerado de mudanças (PMI, 2017a; KERZNER, 2017).
Assim, o gerenciamento de projetos eficaz, eficiente e alinhado às estratégias
organizacionais é uma competência estratégica (KERZNER, 2017; MIKHEEV, 2006;
RABECHINI; MAXIMIANO; MARTINS, 2005; PMI, 2017a).
Por outro lado, a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) provê um
conjunto de recursos que sustenta a operação das empresas e, de maneira geral,
ajuda a viabilizar as estratégias organizacionais. Por sua vez, os sistemas de
informação (SI) são itens desse conjunto de recursos que a TIC oferece e que são
adotados por empresas que utilizam a informação como insumo para a realização de
tarefas ou tomadas de decisão (LARIEIRA, 2013; SALOMÉ, 2015).
O escopo destaca-se como elemento relevante para a abordagem da gestão
de projetos de SI, é ele que define os limites do sistema e descreve todo o trabalho
necessário (e só o trabalho necessário) para que o projeto seja concluído com
sucesso. (PRESSMAN, 2011; PMBOK, 2017a).
O escopo impacta, também, diretamente, nas variáveis de medida de sucesso
em projetos como tempo e custo. (SUMA; LAKSHMIMADHURI, 2013). Segundo
dados publicados pelo Standich Group (2018), o escopo está entre as três principais
causas de falhas em projetos. Quando o questionamento é: qual é o maior desafio
na gestão de projetos? A resposta ‘o escopo’ aparece em segundo lugar, de acordo
com o IPMA (2016). Dados do PMI (2017b) apontam que 68 % das empresas com
baixa performance em projetos, apresentam problemas relacionados ao escopo.
Ao longo de mais de 50 anos a abordagem tradicional ou orientada ao plano
(Plan Driven) vem evoluindo e, desde a década de 1970, a gestão de escopo é
importante para essa abordagem (KERZNER, 2017, MIKHEEV, PELLS, 2006). No
final dos anos de 1990, estudiosos discutiam os custos de mudanças e erros, época
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em que surgiram as metodologias light e seus autores e simpatizantes assinaram o
‘Manifesto Ágil’ (SCHWABER, 1997; BECK, 2001), quando, também, tais
metodologias tornaram-se conhecidas como métodos ágeis.
Segundo autores como Sommer et al. (2015), Silva (2015), Binder, Aillaud e
Schilli (2014), Ahmad, Soomro e Brohi (2014), Cooper (2014), Ambler (2013), Seyam
e Galal-edeen (2011), Amaral et al. (2011), Batra (2010), Zaki e Moawad (2010)
entre outros, existe uma gama de projetos com altos níveis de complexidade e
inovação, com equipes distribuídas, que surgem em cenários dinâmicos e
competitivos e que, independentemente, de serem conduzidos pela abordagem
tradicional ou ágil, encontram dificuldades para atingir seus objetivos.
Esses autores propõem a combinação de ambas as abordagens, ao que
denominam abordagem híbrida de gestão de projetos. Já em 2003, Boehm e Turner
(2003a) trazem o Risk Approach sugerindo a combinação de práticas ágeis e
tradicionais. Apesar da abordagem híbrida ter nascido quase que, paralelamente, ao
início das práticas ágeis, não houve uma evolução significativa do tema no mesmo
período (SILVA 2015).
Na abordagem tradicional o escopo é definido no início do projeto e tratado
como

fixo,

caso

ocorram

mudanças,

essas

precisam

ser

gerenciadas,

cuidadosamente, (SALOMÉ, 2015; PRESSMAN 2005, BECK 2001, PMI, 2017a).
Assim, as abordagens tradicionais funcionam melhor quando o escopo do projeto
pode ser determinado com antecedência e permanece, relativamente, estável
(BOEHM, TURNER, 2003a).
Já a abordagem ágil utiliza o ciclo de vida iterativo e incremental (ALLIANCE,
20181; BECK, 2001), que propõe a entrega de um resultado que represente o
escopo, do modo mais fiel possível, dentro dos prazos e custos combinados e o
torna variável (BIANCHI, 2017). As abordagens ágeis funcionam melhor quando o
escopo do projeto requer uma evolução gradativa de conhecimento e quando
mudanças rápidas ambientais e tecnológicas acontecem (BOEHM; TURNER 2003a).
O fato das abordagens tradicional e ágil tratarem o escopo de forma quase
antagônica traz à tona questionamentos sobre o desafio que os profissionais
1

https://www.scrumalliance.org/learn-about-scrum/the-scrum-guide
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enfrentam na gestão de projetos híbridos, pois precisam ser mais flexiveis e possuir
uma gama maior de habilidades. Há também a curiosidade de como o tema escopo
é tratado nas abordagens híbridas de gestão de projetos.
Segundo Silva (2015), na literatura há carência de detalhes que auxiliem na
recomendação de como combinar as abordagens tradicional e ágil. Bohem e Turner
(2003a), propõem critérios para identificar quando utilizar a abordagem tradicional e
afirmam que há uma composição de características que indica a necessidade da
utilização de abordagem híbrida para a gestão de projetos, mas não indicam qual é
a composição ou possíveis composições de práticas para modelos híbridos.
Diante desse cenário a pergunta que direciona esta pesquisa é: qual é o
conjunto de práticas aplicado na gestão de escopo de projetos de SI, que combina
as práticas tradicionais e ágeis, de forma complementar, para que os projetos
possam se beneficiar das vantagens advindas de cada método?
1.2

Objetivo
O objetivo geral desta pesquisa é propor um conjunto de práticas para gestão

de escopo de projetos de SI, composto por práticas tradicionais (que funcionam
melhor com escopos fechados) e práticas ágeis (que têm melhor desempenho com
escopos variáveis) e que possa ser aplicado a projetos de forma a favorecer o
melhor aproveitamento de ambas as abordagens.
Visando alcançar o objetivo geral, fazem-se necessários os seguintes objetivos
específicos:
1) levantamento e análise da literatura relacionada às práticas tradicional, ágil e
híbrida de escopo de projetos;
2) identificação

das

práticas-chave

nas

atividades

dos

gerenciamentos

tradicional e ágil de escopo;
3) elaboração de uma matriz comparativa

entre modelos

os híbridos

encontrados, referente às práticas adotadas na gestão de escopo; e
4) proposição de um conjunto de práticas para gestão de escopo, que contemple
práticas tradicionais e ágeis.
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1.3

Justificativas
Segundo Suma e Lakshmimadhuri (2013) problemas com escopo podem ser

atribuídos a lacunas em processos como plano de gerenciamento de escopo,
estrutura de trabalho e gestão de mudanças, baixo envolvimento do usuário,
exigências de adequação do escopo do projeto devido a mudanças ambientais
internas e externas, entre outros. Segundo eles, o escopo sempre influencia o
sucesso dos projetos, uma vez que escopo, tempo e custo estão integrados.
Conforto (2015), demonstra o resultado de uma pesquisa, realizada em
conjunto com Massachusetts Institute of Technology (MIT), que confirma uma
tendência global na utilização de métodos híbridos para gestão de projetos. Silva
(2015), após realizar uma revisão bibliográfica sistemática, concluiu que é possível,
e até preferível, combinar as abordagens, mas aponta para a ausência de fatores
que orientem a definição de como compor esses modelos. Batra (2010), em seu
estudo, ressalta que o equilíbrio entre os métodos tradicional e ágil não é apenas
viável como essencial para garantir o controle e a agilidade na gestão dos projetos.
Considerando que escopo é um assunto relevante para SI e que a gestão de
projetos, utilizando abordagem híbrida, é uma tendência um acervo literário foi
consultado visando entender como a dualidade entre escopo aberto e fechado são
tratados pelas abordagens híbridas.
Silva (2015) apresenta uma proposta para combinar práticas ágeis e
tradicionais relativas ao tempo e Bianchi (2017), apresenta uma proposta para
combinar práticas ágeis e tradicionais, de forma geral. Porém, na literatura
pesquisada não foram encontradas recomendações para a combinação de práticas
específicas de escopo que compreendam o método híbrido, considerando a
dicotomia escopo aberto e fechado.
1.4

Contribuições
Diversos autores como Sommer et al. (2015), Silva (2015), Binder, Aillaud e

Schilli (2014), Ahmad, Soomro e Brohi (2014), entre outros, propõem a combinação
de ambas as abordagens, entretanto, a terminologia conflitante, o fato de os
profissionais não saberem onde procurar recomendações ou quais problemas

17

precisam ser considerados (AMBLER, 2013) e torna complexa a descisão sobre
quais práticas devem ser selecionadas para gerir um projeto.
Sendo assim, este trabalho apresenta um conjunto de práticas híbridas de
gestão de escopo de projetos, composto por práticas ágeis que flexibilizam o
processo, juntamente, com práticas tradicionais que auxiliam no controle. Além do
conjunto de práticas que pode ser utilizado pelas empresas, o trabalho também
propõe um questionário para o levantamento de dados, que permite à empresa
organizar e interpretar a experiência de forma a construir uma compreensão
compartilhada sobre a gestão de projetos. Entre as grandes vantagens da
compreensão compartilhada está a possibilidade de expandir o aprendizado
potencial da organização, BONAT (2009).
Para Eder (2012) a confusão entre nomes e práticas de GP diminuem a
qualidade das pesquisas na área. Assim, uma das contribuições desta pesquisa é
uma lista consolidada de práticas ágeis e tradicionais para gestão de escopo,
considerando os métodos PMBOK, APM BoK, Scrum e XP.
Bohem e Turner (2003b) propõem o Risck Approach, que auxilia na definição
da abordagem a ser utilizada (5 características de projetos são analisadas e, de
acordo com o resultado da análise, é recomendado um tipo de abordagem:
tradicional, ágil ou híbrida).
Assim, a segunda contribuição desta pesquisa é apresentar uma matriz
comparativa de práticas referentes ao escopo, encontradas nos 13 métodos híbridos
estudados. Com este estudo será possível avaliar como os modelos híbridos tratam
a dualidade escopo fixo e variável, assim como identificar as práticas mais adotadas
por esses métodos, com suas características ágeis ou tradicionais. Essa matriz será
a base literária para alcançar a contribuição prática, apresentada no início deste
subcapítulo.
1.5

Método de Trabalho
A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e objetivo

exploratório. Será conduzida por meio de um estudo de caso em uma Startup do
mercado financeiro brasileiro. A partir do estudo de métodos tradicionais, ágeis e
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híbridos serão selecionadas as práticas híbridas de gestão de escopo de projetos. A
Figura 1, ilustra a concentração de interesse da pesquisa.
Figura 1 – Foco da Pesquisa

Fonte: Próprio autor

Para realização da pesquisa seguiu-se o fluxo de etapas ilustrado pela Figura
2.
Figura 2 – Fases da Pesquisa

Fonte: Próprio autor

Primeiramente, foi realizado um levantamento bibliográfico dos temas
envolvidos: gestão de projetos tradicional, ágil, práticas de ágil e tradicional juntos.
Depois, foram levantados e analisados os métodos híbridos de GP, sempre
mantendo a atenção na disciplina escopo.
A seguir, foram identificadas as práticas híbridas de GP de escopo e elaborada
a Matriz Comparativa de Métodos Híbridos.
A partir do referencial teórico levantado, foi elaborado um questionário que foi
submetido a funcionários da área de projetos de uma organização Startup do
mercado financeiro, que tem como principal característica atuar com projetos ágeis,
com algumas características tradicionais. O questionário foi submetido a esse
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público por meio de um link de internet, utilizando a ferramenta de pesquisa on-line
SurveyMonkey®.
Em seguida, os dados foram consolidados e analisados com o objetivo de
corroborar, ou não, a proposta de práticas a ser elaborada a partir do referencial
teórico.
No Capítulo 4 são apresentados os critérios para validação do método, a
classificação e as fases da pesquisa.
1.6

Organização do Trabalho
Além do capítulo de introdução, o presente trabalho está organizado da

seguinte forma:
Capítulo 2 nesse capítulo são expostos os conceitos básicos de gestão de TIC,
SI, projetos, gestão de projetos e gestão de projetos de TIC; no subcapítulo 2.1
apresenta-se a base conceitual; em 2.2 são introduzidos os conceitos de GP
tradicional, ágil e híbrido. O escopo é conceituado no subcapítulo 2.3. Em 2.4 são
identificadas as práticas ágeis e tradicionais, com base nos métodos PMBOK, APM
BoK, scrum e XP. Finalmente, no subcapítulo 2.5 são estudados os 13 métodos
híbridos identificados na literatura.
O Capítulo 3 é composto pelo subcapítulos 3.1 - que apresenta as práticas que
farão parte da matriz comparativa, o 3.2 que descreve a elaboração da matriz
comparativa, com base na análise dos métodos híbridos e, finalmente, o 3.3 onde
são propostos os métodos de gestão de escopo composto por práticas ágeis e
tradicionais de gestão de projetos.
O Capítulo 4 traz a classificação da pesquisa e a justificativa para seleção do
método. No subcapítulo 4.1 está descrita a classificação da pesquisa. Os critérios de
validação do método são apresentados em 4.2. No subcapítulo 4.3 estão descritos a
seleção da empresa para o estudo de caso e os critérios que a justificam. No
subcapítulo 4.4 são apresentadas e descritas as etapas necessárias para cobertura
do método.
O Capítulo 5 é composto pelas etapas da pesquisa. No subcapítulo 5.1 são
descritas as características da organização objeto do estudo; em 5.2 são descritas a
experiência profissional e a formação dos respondentes e no subcapítulo 5.3 são
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descritos o processo de gestão de escopo da empresa e apresentada a
consolidação dos dados obtidos.
O Capítulo 6 traz a análise dos resultados. No subcapítulo 6.1 encontram-se a
análise dos dados e as recomendações são feitas em 6.2.
O Capítulo 7 traz as conclusões. No subcapítulo 7.1 são apresentadas as
conclusões e considerações finais; em 7.2 encontram-se as contribuições deste
trabalho para o estudo do tema e no subcapítulo 7.3 estão indicadas as limitações
da pesquisa e sugestões para trabalhos futuros.
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2

FUNDAMENTOS
Este

capítulo

apresenta

os

conceitos fundamentais

que

orientam

o

desenvolvimento deste estudo, como é o caso da conceituação de TIC e SI,
projetos, gestão de projetos e gestão de projetos de TIC tradicional, ágil e híbrida.
Nele também é abordado o conceito de escopo a ser tratado nesta pesquisa. São
apresentadas as práticas para o tema escopo que serão abordadas, partindo de
Eder (2012) e à luz dos métodos tradicionais PMBOK, APM Bok e ágeis de scrum e
XP. Finalmente, os 13 métodos híbridos encontrados na literatura são apresentados.
2.1

Base Conceitual
Segundo Larieira (2013), o termo Tecnologia da Informação e Comunicação

(TIC) vem sendo utilizado desde a década de 1980 para designar o conjunto de
softwares, SI, computadores, bancos de dados, infraestrutura, redes, dispositivos
eletrônicos e os recursos de telecomunicação, multimídia e automação que as
organizações utilizam para obter, armazenar, tratar e disponibilizar informações que
suportam a operação das empresas.
Os sistemas de informação são um dos diversos itens que compõem a TIC.
Eles são responsáveis por processar, armazenar e transmitir informações e,
usualmente, adotados por empresas que utilizam informações como insumos para
realização de tarefas ou tomadas de decisão. A implementação de SI deve estar de
acordo com a estratégia de uso da TIC na organização (SALOMÉ, 2015)
Já projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço
ou resultado único (PMI 2017a). O IPMA (2006) ressalta que projetos têm objetivos e
entregas claras, são transitórios com início e fim definidos, devem ser completados
no tempo, com custo e qualidade combinados, assim como, entregar os benefícios
acordados.
Segundo Larieira (2013), pode-se afirmar que Projetos de TIC possuem as
mesmas características que quaisquer outros projetos, o que os diferencia são os
produtos que entregam.
A gestão de projetos é o processo por meio do qual esses são definidos,
planejados, monitorados, controlados e entregues de tal forma que os benefícios
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sejam realizados (IPMA, 2006). O PMI (2017a) define a gestão de projetos como a
aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do
projeto, para cumprir seus objetivos e é realizada por meio da aplicação e integração
apropriadas dos processos de gerenciamento de projetos.
2.2

Abordagens de Gestão de Projetos
Há autores que se referem aos métodos tradicionais e ágeis como abordagens.

Segundo o dicionário Michaelis a palavra “abordagem” significa ato ou efeito de
abordar, forma de se aproximar e, em linguagem figurativa, maneira de tratar ou
interpretar um assunto ou questão. Segundo Bianchi (2017), abordagem seria um
ponto de vista sobre uma questão, a visão de um assunto, uma filosofia, uma
maneira de interpretar algo.
Por esse prisma o gerenciamento de projetos teria sido iniciado a partir de uma
abordagem denominada tradicional ou orientada ao plano (para este trabalho será
utilizado o termo tradicional), com o passar dos anos uma abordagem ágil foi
agregada e, finalmente, uma abordagem híbrida vem ganhando espaço nos últimos
anos.
Por outro lado, há autores que utilizam a palavra “método” para se referirem às
abordagens tradicional ou ágil. Segundo o dicionário Michaelis “método” é o
emprego de procedimentos ou meios para a realização de algo, seguindo um
planejamento, um rumo. O método de gestão de projetos é definido, segundo
Bianchi (2017), como um conjunto de práticas eficazes destinadas a realizar um
projeto específico. Neste trabalho será utilizado o termo método para a referência
aos guias de conhecimento PMBOK, APM BoK, scrum, XP e Híbridos.
2.2.1 Método Tradicional
Um breve relato histórico da gestão de projetos começa no pós-segunda
guerra, quando surge a figura do gerente de projeto como contato único e são
estabelecidos os modelos de planejamento, controle de ciclo de vida e sistema de
monitoramento de custos (KERZNER, 2017; MIKHEEV, PELLS, 2006).
Em 1956, começa a ser utilizado o CPM (CriticaI Path Method) e, em 1958, o
PERT (Project Evaluation and Review Technique), segundo SÁ (1965). Por volta de
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1967, as agências do governo americano introduzem o EVM (Earned Value Method)
(ANBARI, 2003) que se espalha pelos EUA e Europa (MIKHEEV, PELLS, 2006).
Surgem, então, as organizações profissionais como IPMA - International
Project Management Association2 que, em 1991, lança o APM BoK, um guia de
conhecimento. Já o PMI- Project Management Institute, surgiu em 1969, em 1987
lança um guia de boas práticas, o PMBOK. Na década de 70 surgem a figura do
gerente de projetos, as melhores práticas - como o uso de fases de ciclo de vida e a
padronização, as equipes integradas. Nesse período, ainda, o controle do escopo e
as medidas de valor agregado tornam-se importantes (KERZNER, 2017; MIKHEEV,
PELLS, 2006).
Durante muitos anos o ciclo de vida de desenvolvimento para projetos de TIC
mais utilizado foi o Cascata, que pode apresentar diferentes divisões de fases como:
1) análise e definição de requisitos, design, implementação e testes; ou
2) comunicação, planejamento, modelagem, construção e emprego. Independente
da composição das fases.
O relevante é que os requisitos sejam definidos nas fases iniciais do projeto,
que são executadas de forma sequencial e, que ao longo do projeto do
desenvolvimento não haja modificações (SALOMÉ, 2015; PRESSMAN 2005, BECK
2001). Caso elas ocorram, devem ser gerenciadas, cuidadosamente (PMI, 2017a). O
conceito do modelo Cascata é importante, pois é a base para os modelos
tradicionais de gestão de projetos. Sua ilustração é apresentada na Figura 3.
Figura 3 – Representação do Modelo Cascata

Fonte: Pressman (2005). Tradução Livre

Uma restrição da utilização do modelo Cascata é que o escopo do projeto é
fixo. Essas limitações podem ser demonstradas por meio do triângulo de ferro, que é
composto pelas três principais contenções e medidas de sucesso em projetos:
2

http://ipmabrasil.org/
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escopo, tempo e custo representando cada lado do triângulo e cada restrição, que
concorrem entre si e são de igual importância para a conclusão do projeto
(ATKINSON, 1999, DUARTE et al. 2012, BIANCHI, 2017). A Figura 4 destaca o
caráter fixo do escopo para essa abordagem.
Figura 4 – Triângulo de Ferro

Fonte: Bianchi (2017)

Ghosh et al. (2012) afirmam que PMBOK é o guia mais aceito, já Patah e de
Carvalho (2012), dizem que o APM BoK é o mais abrangente. Por esse motivo neste
trabalho, ambos os guias serão utilizados para aprofundamento do estudo das
práticas tradicionais de GP.
2.2.2 Método Ágil
Seguindo na linha do relato histórico da gestão de projetos, apesar da evolução
alcançada, os projetos continuavam falhando e os impactos das mudanças, ainda,
eram grandes. Segundo O’Reilly (2003), o custo do erro entrou em discussão no
final dos anos de 1990 e início dos anos 2000, quando uma série de metodologias
denominadas light surgiram: Extreme Programming (XP), scrum, Crystal, entre
outros (MANIFESTO, 2018; BASSI, 2008; BECK 2001).
Em 2001 os representantes das metodologias light e alguns simpatizantes
assinaram o ‘Manifesto Ágil’ que foi ancorado em quatro valores e doze princípios
que propõem valorizar mais as pessoas, responder rapidamente a mudanças, ter
entregas mais frequentes e maior colaboração do cliente (MANIFESTO, 2018)3.

3

http://www.manifestoagil.com.br
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As novas metodologias, então, passaram a utilizar ciclos de vida diferentes do
Cascata. Boehm (1988) apresenta o ciclo de vida espiral, que utiliza como base as
fases do ciclo de vida Cascata. Porém, ao final de cada fase há uma avaliação de
risco e prototipagem, quando o trabalho é avaliado, gerando a proposta de uma
progressão em camadas no processo de desenvolvimento. Schwaber (1997) diz que
com o intuito de melhorar a espiral surge o ciclo de vida iterativo.
A proposta do ciclo de vida iterativo prevê que a entrega global do projeto seja
particionada e, a cada iteração, um conjunto de funcionalidades seja abordado.
Dessa forma, pode-se, por exemplo, testar a viabilidade de um subsistema e a
tecnologia nas iterações iniciais e, em seguida, às posteriores podem ser
adicionados requisitos e aumentada a velocidade de entrega. Mas, para tanto é
necessário, ainda, que os processos sejam definidos e lineares.
Finalmente, o Scrum e o XP utilizam a teoria empírica de controle de
processos, que afirma que o conhecimento vem da experiência e da tomada de
decisões com base no que é conhecido e passam a empregar uma abordagem
iterativa e incremental, para otimizar a previsibilidade e controlar o risco (ALLIANCE,
2018; BECK, 2001). A Figura 5 ilustra esse processo.
Figura 5 – Evolução dos Ciclos de Vida

Fonte: Adaptado de Beck (2001)

A abordagem adotada pelos métodos ágeis propõe a entrega do resultado que
represente, o mais fielmente possível, o escopo dentro dos prazos e custos
combinados. Logo, o triângulo de ferro fica invertido, conforme ilustra a Figura 6.
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Figura 6 – Triângulo Invertido

Fonte: Bianchi (2017)

Segundo Bassi (2008), os principais representantes dos métodos ágeis são:
XP, scrum, DSDM, Lean e Crystal. Serão tratados, neste estudo, os métodos scrum
e XP, pois ambos foram citados e/ou utilizados pelos autores Nawrocki, (2005), Cho
(2009), Batra (2010), Seyam (2011) entre outros na proposição de modelos híbridos,
tema do qual se apropria este estudo.
2.2.3 Introdução ao Método Híbrido
Logo após a assinatura do Manifesto Ágil, em 2001, Boehm e Turner (2003a)
trazem o Risck Approach propondo a combinação entre métodos ágeis e
tradicionais. Eles dizem que métodos ágeis funcionam melhor em ambientes
turbulentos, em que requisitos não são facilmente definidos. Enquanto métodos
tradicionais funcionam melhor quando os requisitos podem ser determinados,
antecipadamente, e com baixas taxas de mudança.
Por sua vez, equipes ágeis funcionam melhor quando são pequenas, enquanto
times grandes exigem maior esforço de coordenação. Já os métodos tradicionais
melhoram projetos em grande escala, mas a demora na execução de processos de
uma empresa planejada pode não ser eficiente para projetos pequenos. Os métodos
ágeis têm como princípio as entregas precoces e contínuas. Porém a atenção
excessiva aos resultados, em grandes sistemas, pode levar a retrabalhos
importantes quando a arquitetura não é adequada ao crescimento.
Quando o protejo requer uma expansão é necessário um bom planejamento,
que é proporcionado pelos métodos tradicionais. Do mesmo modo, sistemas críticos
e de alta segurança requerem previsibilidade, repetibilidade e otimização, em que
melhor se adequa a aplicação de métodos tradicionais também, mas em um mundo
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de mudanças frequentes e radicais são necessários métodos com maior capacidade
de adaptação.
Diante desse cenário decidir qual é a melhor abordagem para gestão de um
projeto torna-se um desafio. Sommer et al. (2015), Silva (2015), Binder, Aillaud e
Schilli (2014), Ahmad, Soomro e Brohi (2014), Cooper (2014), Ambler (2013), Seyam
e Galal-edeen (2011), Amaral et al. (2011), Batra (2010), Zaki e Moawad (2010)
entre outros defendem que, em determinadas situações, nenhuma das duas
abordagens tradicional ou ágil, é a melhor, mas sim a combinação de ambas, pois
agilidade sem controle pode levar ao “caos”, principalmente, quando se trata de
projetos complexos e distribuídos, em que o controle e a coordenação são críticos.
Por outro lado, o excesso de controle pode trazer rigidez, o que pode se tornar
problemático quando o projeto envolve aprendizado, descoberta e mudanças
(BATRA 2010).
Segundo Galal-edeen, Riad e Seyam (2007) modelos híbridos são a
combinação das abordagens (tradicional e ágil), para encontrar um meio termo que
combine as vantagens e corrijam as deficiências de cada método. Segundo Conforto
et al. (2015) o objetivo de um modelo híbrido deve ser maximizar o desempenho do
projeto, proporcionando equilíbrio, previsibilidade e flexibilidade, reduzindo riscos e
aumentando a inovação para entregar melhores resultados de negócios e valor
agregado aos clientes. Já segundo Silva (2015) os benefícios esperados com a
utilização de métodos híbridos são: coesão da equipe de projeto, comunicação entre
times, satisfação do cliente, entrega do produto no tempo certo e flexibilidade aliada
ao controle.
As principais características de modelos híbridos, segundo Conforto et al.
(2015) são: 1) são customizados para atender às especificidades do tipo de projeto e
ambiente de negócio para cada empresa; 2) equilíbrio

entre previsibilidade,

antecipação e minimização de riscos com flexibilidade, capacidade de inovar e gerar
resultados; 3) busca da eliminação de atividades e documentação que não
agreguem valor à gestão de projeto ou do produto; 4) proporcionar níveis elevados
de colaboração e aprendizado para todos os envolvidos no projeto; 5) combinação
dos princípios, práticas, técnicas e/ou ferramentas de, no mínimo, duas abordagens;
6) combinar execução de processos com equipes auto gerenciadas; e 7) apresentar
papéis de diferentes métodos, trabalhando de forma colaborativa.
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Bianchi (2017) identificou 13 métodos híbridos em sua pesquisa que são
listados a seguir: XPrince – Nawrocki (2005), Mobile Software Development
Methodology – Rahimian e Ramsin (2008), A Hybrid Software Development Method
for large-scale Projects – Cho (2009), Hybrid Framework – Batra (2010), Disciplined
Hybrid Model – Zaki e Moawad (2010), Framework Tragile – Seyam e Galal-edeen
(2011), IVPM2 (Iterative and Visual Project Management Model) – Amaral et al.
(2011), Disciplined Agile Delivery – Ambler (2013), Cocktail Model – Binder, Aillaud e
Schilli (2014), XSR Model – Ahmad, Soomro e Brohi (2014), Agile-Stage-Gate –
Cooper (2014), scrum Framework – Sommer et al. (2015), Planejamento de tempo
combinado – Silva (2015).
No subcapítulo 2.5 todos os métodos híbridos citados serão apresentados,
detalhadamente.
2.3

Gestão de Escopo
Conforme citado na introdução desta pesquisa, o escopo é uma disciplina

relevante na GP, por meio dele os limites do sistema são definidos (PRESSMAN,
2011). O escopo pode se referir ao produto, uma vez que define as funções e
características que descrevem um produto, serviço ou resultado e pode referir-se ao
projeto, que é o trabalho a ser realizado para se entregar um produto, serviço ou
resultado. Geralmente, o escopo do projeto inclui o produto também (PMI, 2017). Já
para o IPMA (2006) o escopo é o processo pelo qual os entregáveis e o trabalho
para produzi-los são identificados e definidos. O que está incluído e o que não faz
parte do no escopo deve ser definido e declarado. A gestão do escopo acontece ao
longo do projeto.
Os métodos ágeis tratam o escopo de forma mais pragmática. O scrum trata o
escopo por meio do backlog do produto que lista todos os recursos, funções,
requisitos, aprimoramentos e correções que o produto possa precisar em versões
futuras. O Product Owner é o único responsável pelo gerenciamento do backlog do
produto. Já para O’Reilly (2003) o cliente comunica as necessidades por meio dos
cartões de estória durante o jogo de planejamento. Cada estória deve representar
um único requisito.
Nos próximos subcapítulos serão abordadas as práticas referentes ao escopo
de duas abordagens tradicionais e duas ágeis.
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2.4

Práticas
Primeiramente, prática segundo o dicionário Michaelis4 é o modo ou método

usual de se fazer algo, maneira de proceder, costume e uso. Na literatura de gestão
de projetos encontra-se, frequentemente, o termo boa prática. Para o PMI (2017a)
uma boa prática é um acordo geral de que a aplicação de conhecimento,
habilidades, ferramentas e técnicas pode aumentar as chances de sucesso em
projetos. O PMBOK identifica os processos considerados como ‘boas práticas’ na
maior parte dos projetos e do tempo.
Para Kerzner (2009), cada empresa tem sua definição de boa prática. Uma das
definições constante em seu livro é de um método, tática ou processo comprovado
por meio da implementação e do uso que é testado com o intuito de atingir melhores
resultados no desempenho de projetos. Segundo ele, essas práticas são
descobertas, em sua maioria, pelas pessoas que realizam o trabalho, de modos
muito simples, como durante a realização de uma reunião ou de formas mais
complexas, como a descrição de um processo.
Eder (2012), fez uma revisão bibliográfica sistemática em que identificou
11 práticas tradicionais e 8 práticas ágeis focadas em escopo, conforme
apresentado nos quadros 1 e 2. Esses quadros são compostos pelas colunas “ID”,
“Descrição” e “Fontes”. Sendo que a coluna ID é composta pelas siglas “PT” ou “PA”,
que são os acrônimos das expressões ‘Prática Tradicional’ e ‘Prática Ágil’,
respectivamente, seguidas de um número sequencial que é reiniciado quando da
troca de sigla PT para PA. A coluna ‘Descrição’ contém o nome pelo qual a prática é
conhecida ou citada pelo autor. A última coluna ‘Fontes’, informa a fonte da qual foi
obtida a prática. As linhas do quadro são compostas por cada prática identificada.

4

https://michaelis.uol.com.br/ - Consultado em 09/10/2018.

30

Quadro 1 – Lista de Práticas Tradicionais
ID
Descrição
PT1

Coletar requisitos / captura de
requisitos / análise de requisitos

PT2

definir escopo

PT3

Definir as atividades

PT4

PT5
PT6
PT7
PT8

Fontes

PMI (2008) / Chicarino
(2005) / IPMA (2006)
PMI (2008) / Chicarino
(2005)
PMI (2008) / Chicarino
(2005)

Criar EAP (estrutura analítica do
PMI (2008) / Wysocki (2007)
projeto / WBS (Work Breakdown
/ IPMA (2006)
Structure)
Criando o "Project Overview
Statement" / definir os objetivos do Wysocki (2007)
projeto
Declarar o problema/oportunidade
Identificar objetivos e informações
estratégicos
Desenvolver o design conceitual

Wysocki (2007)
Murch (2001)
Murch (2001)

PT9

Investigar alternativas de pacotes
de sistemas

Murch (2001)

PT10

Avaliar alternativas de
desenvolvimento

Murch (2001)

PT11

Finalize o plano de trabalho do
projeto

Murch (2001)

Fonte: Eder (2012)

Quadro 2 – Lista de Práticas Ágeis
ID
Descrição
PA1
Feature Cards

PA2
PA3
PA4
PA5

Release, Milestone, and
Iteration Plan
Story Points/Ideal days
Criar a Visão
Priorizar Product Backlog
( ou simplesmente Product
Backlog)
Criar Sprint Backlog
Lagomizing
Organic integration

PA6
PA7
PA8
Fonte: Eder (2012)

Fontes

Highsmith (2004)
Highsmith (2004)
Cohn (2005)
Schwaber (2004)
Schwaber (2004)
Schwaber (2004)
Berggren et al (2008)
Berggren et al (2008)
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2.4.1 Práticas de Escopo Segundo o PMBOK
O PMBOK é um guia, um padrão, modelo ou exemplo, é uma referência e deve
ser entendido como uma base sobre a qual as organizações podem criar suas
metodologias, políticas e procedimentos necessários à condução de projetos (PMI,
2017a).
Um dos componentes-chave do PMBOK refere-se às áreas de conhecimento,
que são campos de especialização que costumam ser aplicados ao se gerenciar
projetos. É um conjunto de processos associados com um tema específico em
gerenciamento de projetos (PMI, 2017a). O PMBOK , em sua 6ª edição (PMI,
2017a), traz em seu conteúdo atual 10 áreas de conhecimento: gerenciamento da
integração do projeto, do escopo, do cronograma, dos custos, da qualidade, dos
recursos, das comunicações, dos riscos, das aquisições do projeto e das partes
interessadas.
Outro componente-chave do PMBOK são os processos, ou seja, um grupo de
atividades realizadas em uma sequência lógica com o objetivo de produzir um bem
ou um serviço que tem valor para um grupo específico de clientes (Hammer e
Champy, 1994). O PMBOK apresenta 5 grupos de processos: de iniciação, de
planejamento, de execução, de monitoramento e controle e de encerramento,
compostos por 49 processos individuais que podem ser utilizados ou executados
uma vez em pontos específicos do projeto, periodicamente ou continuamente, ao
longo do projeto (PMI, 2017a).
Esta pesquisa abordará a área de conhecimento de gerenciamento do escopo
do projeto.
A área de conhecimento de gerenciamento do escopo do projeto é composta
por seis processos, que estão distribuídos nos grupos de planejamento e
monitoramento. No grupo de planejamento estão os seguintes processos:


planejar o gerenciamento do escopo - que visa criar um plano de
gerenciamento do escopo que documente como os escopos do produto
e do projeto serão definidos, validados e controlados;
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coletar os requisitos - que visa determinar, documentar e gerenciar as
necessidades e requisitos das partes interessadas para atender aos
objetivos do projeto (requisitos são, inicialmente, as intenções necessidades, objetivos ou metas - das partes interessadas - usuários,
clientes, donos de produtos, entre outros possíveis interessados no
projeto);



definir o escopo – cujo objetivo é desenvolver uma descrição detalhada
do projeto e do produto. Descreve os limites do produto, serviço ou
resultado e os critérios para aceitação.

A preparação detalhada da especificação do escopo do projeto baseia-se nas
entregas principais, premissas e restrições documentadas durante a iniciação do
projeto.
Criar uma EAP - Estrutura Analítica de Projeto - tem por objetivo subdividir as
entregas e o trabalho do projeto em partes menores e mais, facilmente,
gerenciáveis. Trata-se de uma decomposição hierárquica do escopo total do
trabalho a ser executado, a fim de atingir os objetivos do projeto e criar as entregas
requeridas. A EAP organiza, define e especifica o escopo do trabalho a ser
executado no projeto, o nível mais baixo da EAP é denominado pacote de trabalho e
pode ser utilizado para agrupar as atividades agendadas, de modo a estimar,
monitorar e controlar o andamento.
Durante a execução do projeto, acontece o processo “Validar o escopo”, cujo
objetivo é formalizar a aceitação das entregas concluídas do projeto. Essa
verificação ocorre a cada entrega ou revisão de fase e proporciona objetividade ao
processo de aceitação. além de aumentar a probabilidade de aceitação final do
produto, serviço ou resultado do projeto.
O processo “Controlar o escopo” visa monitorar o status do escopo do projeto
e do produto e gerenciar as possíveis mudanças efetuadas na linha de base do
escopo. É sua função, ainda, assegurar que todas as mudanças solicitadas e ações
corretivas ou preventivas recomendadas sejam executadas por meio processo
“Realizar controle integrado de mudanças” (que não é escopo deste trabalho), que é
um processo contínuo durante a execução do projeto.
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O Quadro 3 resume as práticas tradicionais para escopo identificadas no
PMBOK, além das que constavam na lista inicial de Eder (2012). O campo
“Descrição” informa o nome da prática identificada e a “Fonte” registra que a prática
foi encontrada no PMI (2017 a).
Quadro 3 – Lista Complementar de Práticas PMBOK
Descrição
Fontes

Planejar o Gerenciamento do Escopo
Validar o Escopo
Controlar o Escopo

PMI (2017a)
PMI (2017a)
PMI (2017a)

Fonte: Adaptado de PMI (2017a)

Todos os processos relacionados neste subcapítulo possuem suas entradas,
saídas e ferramentas descritas para sua utilização. Uma descrição detalhada de
cada processo está disponível no Apêndice J “Detalhamento Estudo PMBOK”. Todo
o material exposto no item 2.4.1 foi obtido a partir da análise do PMI (2017a).
Entretanto, para este estudo foram selecionadas apenas as informações julgadas
mais relevantes.
2.4.2 Práticas de Escopo Segundo o APM BoK
Segundo o IPMA (2006), o o APM BoK não é um conjunto de regras, práticas
ou processos, nem um método prescritivo que guiará pessoas, times e organizações
a atingirem seus objetivos em projetos. É um corpo de conhecimento que adota uma
abordagem consistente, com explicações, deliberadamente, curtas, genéricas e de
alto nível. Está dividido em 7 seções compostas por um total de 52 tópicos, que
fornecem introduções e guias comuns para as áreas consideradas essenciais à
disciplina de gestão de projetos. Está estruturado em definições, explicações e
material de leitura futura sugerida.
Para este estudo serão abordados os tópicos: gestão de escopo e gestão de
requisitos, que trazem as considerações relevantes para o escopo que é objeto
desta pesquisa.
Para IPMA (2006) a profundidade do escopo é descrita em níveis diferentes ao
longo do progresso do projeto. A declaração de alto nível do escopo é documentada
no Business Case (BC). O refinamento do escopo se dá com a utilização dos
documentos Product Breakdown Structure (PBS), que detalham todos os produtos
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resultantes do projeto e Work Breakdown Structure (WBS) que descreve todo o
trabalho necessário para a entrega.
O IPMA (2006) recomenda, ainda, que cada trabalho requerido seja
relacionado à pessoa responsável por realizá-lo, utilizando o documento
Responsability Assignement Matrix (RAM). Após a definição final do escopo uma
linha de base, que será utilizada como referência para o gerenciamento e controle
de mudanças, é salva.
O Escopo é composto pelos requisitos que são a declaração das necessidades
que o projeto pretende satisfazer e tem de ser compreensível, claro, bem
estruturado e testável. Deve-se preocupar com “o que” fazer e não com o “como”
fazer. A gestão dos requisitos inclui:
a) captura - que trata a elicitação, estruturação e documentação de requisitos
e o relacionamento desses com os critérios de aceite;
b) análise - que consiste em obter um acordo sobre a prioridade dos requisitos,
considerando as prioridades do negócio e os benefícios trazidos pelo
requisito;
c) verificação da disponibilidade de recursos que, uma vez priorizados,
precisam ser avaliados para garantir que trarão os benefícios que justificam
a continuidade do projeto; e
d) testing, que significa prever as diferentes pessoas que testarão os requisitos
por meio das revisões que serão realizadas.
Os fatores primários usados para estrutura e conteúdo dos requisitos são:
valor, que é o tamanho do benefício associado ao requisito; “prioridade”, que é a
concordância entre os interessados sobre a ordem de priorização do requisito;
“tempo”, pois o tempo do negócio é um direcionador imperativo para a ordem dos
requisitos e; processo, que é o caminho para a solução que será construída. Uma
clara e acordada expressão dos requerimentos e seus critérios de aceite é essencial
para a gestão das expectativas dos interessados no projeto.
O Quadro 4 resume as práticas tradicionais identificadas no APM BoK para
escopo, além das que constavam na lista inicial de Eder (2012).
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Todo o material apresentado no item 2.4.2 foi obtido a partir da análise do
IPMA (2006). Entretanto, para este estudo foram selecionadas as informações
consideradas mais relevantes. Comparativamente, o IPMA (2006) pode ser mais
abrangente que o PMBOK (PATAH e DE CARVALHO, 2012), porém, é menos
detalhado.
Quadro 4 – Lista de Práticas APM BoK

Descrição
Profundidade do escopo em níveis diferentes ao longo do
projeto
Business Case documenta escopo de alto nível
Refinamento do escopo por meio do PBS
Relação entre trabalho e pessoas no RAM
Testing

Fontes
IPMA (2006)
IPMA (2006)
IPMA (2006)
IPMA (2006)
IPMA (2006)

Fonte: Adaptado de IPMA (2006)

2.4.3 Práticas de Escopo Segundo scrum
Como dito no item 2.2.2 Métodos ágeis, o scrum emprega uma abordagem
incremental e iterativa, para otimizar a previsibilidade e controlar o risco (ALLIANCE,
2018).
O controle de processo empírico é sustentado no scrum por meio de dois
pilares: 1) transparência – apresentação dos aspectos significativos do projeto que
devem ser visíveis para os responsáveis pelos resultados, a fim de possibilitar um
entendimento comum desses aspectos e; 2) inspeção – os usuários devem
inspecionar

os

artefatos

com

frequência,

objetivando

detectar

variações

indesejáveis, Barreto (2015). Uma vez detectada uma variação acima dos níveis
aceitáveis o processo ou material deve ser ajustado o mais rápido possível.
O scrum prescreve quatro eventos formais para inspeção e adaptação:
planejamento da sprint, scrum diário, revisão de sprint e retrospectiva da sprint.
Esses eventos são usados para criar regularidade e minimizar a necessidade de
reuniões não definidas. Todo evento tem duração máxima. A duração da sprint é fixa
e não pode ser reduzida ou aumentada, os demais eventos terminam sempre que
atingem seu objetivo. A sprint é um contêiner para os outros eventos do scrum e
cada ocorrência é uma oportunidade de inspecionar ou adaptar algo. Os eventos
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são projetados para permitir a transparência e inspeção críticas. A Figura 7 exibe as
variáveis envolvidas no processo scrum que serão descritas a seguir.
Figura 7 – Processo scrum

Fonte: Adaptado de Desenvolvimento Ágil5

A sprint é uma caixa de tempo de, no máximo, um mês. Essa duração deve ser
consistente ao longo de um esforço de projeto. Uma sprint começa, logo após o
término do anterior e deve ter um objetivo como a criação de incremento do produto
que seja utilizável e potencialmente liberável. Durante a sprint nenhuma alteração
que coloque em risco sua meta pode ser realizada; metas de qualidade não
diminuem e o escopo pode ser esclarecido e renegociado entre o dono do produto e
a equipe de desenvolvimento. A sprint consiste e é composta pelos seguintes
eventos: planejamentos scrums diários, trabalho de desenvolvimento, revisão e
retrospectiva
O planejamento da sprint tem duração máxima de 8 (oito) horas para uma
sprint de um mês. A principal entrada para a reunião é o backlog do produto. O
número de itens selecionados no backlog do produto para a sprint é decido,
exclusivamente, pela equipe de desenvolvimento e somente ela pode avaliar o que é

5

DesenvolvimentoAgil.com.br
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possível realizar durante a próxima sprint, eles criam uma meta de sprint, por meio
da implementação do backlog do produto.
O scrum diário é um evento de 15 minutos, seu objetivo é: melhorar as
comunicações,

eliminar

outras

reuniões,

identificar

impedimentos

ao

desenvolvimento para remoção (quando necessário), promover a rápida tomada de
decisões, melhorar o nível de conhecimento da equipe, além de ser a chave para
inspecionar e adaptar o incremento. Em geral, responde a três perguntas: 1) o que
eu fiz ontem que ajudou a equipe a atingir o objetivo da sprint? 2) O que farei hoje
que ajudará a equipe a atingir o objetivo da sprint? 3) Quais impedimentos eu vejo
que podem impactar a meta da sprint?
A revisão de cada sprint é realizada ao seu término para inspecionar o
incremento e, caso seja necessário, deve-se adaptar o backlog do produto. Caso
haja alterações no backlog do produto, os participantes da reunião colaboram para
definir quais serão as próximas ações que podem ser realizadas. Durante a reunião
o dono do produto explica os itens do backlog do produto que foram, ou não,
concluídos; discute como o backlog do produto está e pode projetar datas de acordo
com o progresso que vem sendo realizado. O resultado dessa reunião é um backlog
do produto revisado, que também pode ser ajustado para contemplar novas
oportunidades e que define os itens prováveis do backlog do produto para a próxima
sprint.
A retrospectiva da sprint é a oportunidade de criar um plano de melhorias a
serem implementadas durante a próxima sprint, ela ocorre após a revisão da última
e antes do próximo planejamento. O Objetivo da retrospectiva de sprint é: 1)
inspecionar como foi a última sprint em relação às pessoas, relacionamentos,
processos e ferramentas; 2) identificar e ordenar os principais itens que correram
bem e possíveis melhorias; 3) criar um plano para implementar as melhorias
identificadas.
O time scrum é composto pelo dono do produto, equipe de desenvolvimento e
scrum Master. O time scrum é auto organizável, a equipe define a melhor maneira
para executar o produto a ser entregue, elas são multifuncionais. O modelo de
equipe scrum visa otimizar a flexibilidade, criatividade e produtividade.
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A equipe scrum produz entregas de forma iterativa e incremental, maximizando
as oportunidades de feedback sobre o que a equipe está produzindo e
disponibilizando periodicamente, ou seja, as versões, potencialmente, úteis do
produto. Como o foco deste trabalho é o escopo, o papel do dono do produto será
explorado em detalhamento sobre os demais papeis disponível em Alliance (2018)6.
O dono do produto é o responsável por maximizar o valor do produto resultante
do trabalho da equipe, deve ser uma pessoa e não um comitê, a gestão a ser feita
pode variar, porém os seguintes itens devem ser contemplados: 1) expressar,
claramente, os itens do backlog do produto; 2) alinhar o desenvolvimento dos itens
do backlog do produto de forma a atingir as metas e missões; 3) otimizar o valor do
trabalho que a equipe de desenvolvimento executará; 4) garantir que o backlog do
produto esteja visível e claro para todos, assim como, demonstre qual será o
próximo trabalho em que o time scrum trabalhará; e 5) garantir que os itens do
backlog do produto estejam entendidos pela equipe dentro do nível necessário.
As decisões do dono do produto devem ser respeitadas na organização e, caso
alguém precise alterar a prioridade de um item do backlog do produto, deverá
negociar com o dono do produto, que é o responsável também por tornar
transparente o resultado do monitoramento do progresso em relação aos objetivos
às partes interessadas.
Os artefatos do scrum são três: a) backlog do produto; b) backlog da sprint; e c)
incremento.
O backlog do produto é uma lista ordenada de tudo o que é conhecido como
necessário no produto. É a única fonte de requisitos para quaisquer alterações a
serem realizadas no produto, ele nunca é concluído. O backlog do produto evolui à
medida que o produto e o ambiente, no qual ele está inserido, também evoluem. O
backlog do produto muda, constantemente, para atender às necessidades de
mudança do produto. Os itens do backlog do produto nunca param de mudar, é um
artefato vivo, possuem atributos como: descrição, estimativa, valor, prioridade,
descrição de testes e, em alguns casos, uma espécie de “agrupador” de itens pode
ser necessário. É por meio do backlog do produto que se sabe qual será o próximo
trabalho a ser realizado para evolução do produto.
6

https://www.scrumalliance.org/learn-about-scrum/the-scrum-guide
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O backlog do produto passa por uma etapa que se chama refinamento,
momento em que serão adicionados detalhes, estimativas e atribuída uma prioridade
aos seus itens. O time scrum decide quando e como o refinamento é realizado.
Porém, geralmente, não consome mais que 10 % da capacidade da equipe de
desenvolvimento. Normalmente, os itens do backlog do produto com prioridade mais
alta, são os que estão mais claros e mais detalhados. Quanto menor a prioridade,
menor o nível de detalhamento do item. Os itens do backlog do produto que
ocuparão as equipes de desenvolvimento para a próxima sprint são os que foram
refinados ao ponto de poderem ser, razoavelmente, concluídos dentro de uma caixa
de tempo de uma sprint.
O backlog da sprint é o conjunto dos itens do backlog do produto selecionado,
somado ao plano e transformado em incremento se tornam o objetivo da sprint. O
backlog da sprint é uma previsão da equipe sobre a qual será criada a
funcionalidade a ser entregue no próximo incremento, assim como todas as
atividades que a equipe identifica como necessárias para concluir o incremento e
atingir o objetivo da sprint. Ao menos uma melhoria de processo de alta prioridade
deve ser contemplada na Sprint. A equipe de desenvolvimento altera o backlog da
sprint durante toda a sua duração, pois ele pertence à equipe.
Incremento é a soma de todos os itens do backlog do produto concluídos
durante uma sprint, somado aos incrementos produzidos nas sprints anteriores. Ao
final de uma sprint um incremento é dado como concluído, o que significa que deve
estar em condições de utilização.
O scrum por meio dos backlogs do produto e da sprint trata o escopo do projeto
e do acompanhamento diário (scrum diário) avalia possíveis desvios e procede
ajustes necessários para que os objetivos traçados sejam cumpridos.
O Quadro 5 resume as práticas ágeis identificadas na análise do scrum, além
das que constavam na lista inicial de Eder (2012).
Quadro 5 – Lista de Práticas scrum
Descrição

Reunião Diária (Scrum diário)
Revisar Sprint
Retrospectiva
Fonte: Adaptado de Alliance (2018)

Fontes

SCRUM Alliance
SCRUM Alliance
SCRUM Alliance

40

Todo o material apresentado no item 2.4.3 foi obtido a partir da análise do
scrum Alliance, nele foram selecionadas as informações julgadas mais relevantes
para este estudo.
2.4.4 Práticas de Escopo Segundo XP
O Extreme Programming (XP) é baseado em cinco valores principais:
comunicação, feedback, simplicidade, coragem e respeito. Em 14 princípios:
humanidade,

econômicidade,

benefício

mútuo,

autossimilaridade,

melhoria,

diversidade, reflexão, fluxo, oportunidade, redundância, falha, qualidade, pequenos
passos e responsabilidade aceita. E 25 práticas das quais serão citadas as
consideradas mais relevantes para esta pesquisa ou para caracterizar o XP:
programação em pares, desenvolvimento orientado a testes, design simples,
integração contínua, entre outras (BECK, 2001). Em O’Reilly (2003) são destacados
também os: eventos – planejamento da iteração, iteração e entrega; e os artefatos:
cartões de estórias e de tarefas e ambiente, utilizados pelo XP.
Em Beck (2001) foram descritas 25 práticas, muitas delas voltadas para as
pessoas e suas relações com o trabalho e o ambiente. Em O’Reilly (2003), há uma
sumarização com 12 práticas, porém aqui serão detalhadas apenas duas práticas: 1)
a Prática 10 – jogo do planejamento – que será detalhada nos eventos XP em
seguida; e 2) a prática 9 – adicione o cliente à equipe. Adicionar o cliente à equipe
traz a perspectiva do negócio para o projeto. Permite que o cliente defina metas,
forneça feedback, realize testes de aceite, ajuste o escopo do projeto ao longo das
iterações, defina e controle o cronograma do projeto. A comunicação regular,
confiável e rápida entre técnicos e o cliente melhora a confiança, produz resultados
mais rápidos, reduz a adivinhação e mal-entendidos. O cliente deve estar próximo
da equipe e disponível para esclarecer dúvidas (O’REILLY, 2003).
O primeiro dos eventos XP é o planejamento da iteração (Prática 10 – jogo do
planejamento). O’Reilly (2003) diz que o objetivo principal de um projeto permanece
constante, porém os valores do cliente mudam ao longo do tempo. A reunião de
planejamento da iteração é a oportunidade para ajustar a programação, reunindo
desenvolvedores e clientes para reavaliar o projeto e agendar a próxima iteração. O
cliente apresenta os requisitos desejados por ele, utilizando os cartões de estórias,
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aos desenvolvedores. A partir deles os desenvolvedores estimam o tempo,
produzindo cartões de tarefas e relacionando o risco técnico para cada requisito.
Após as estimativas o cliente escolhe quais estórias preencherão a próxima
iteração, adicionando estórias até que o tempo da próxima iteração seja atingido.
Durante o processo de escolha o cliente, com base no seu negócio, toma decisões
relativas aos requisitos definindo o que deve ser feito, o valor e o risco do requisito e
quais deles são os mais importantes. As estórias restantes ficam na pilha de estórias
não programadas.
Os requisitos planejados para a próxima iteração são implementados e
testados para serem lançados. Como o XP é experiencial a primeira iteração é
especial, pois ainda não há código ou feedback. É recomendado que para a primeira
iteração sejam selecionadas várias pequenas tarefas para criar uma arquitetura
básica do software.
O evento iteração é a etapa em que o software é produzido. O cliente utiliza
estórias e iterações para se planejar com relação às entregas do projeto. Já os
desenvolvedores utilizam as tarefas para saberem o que precisa ser feito. Nessa
etapa diversas práticas do XP são executadas. Além dessas práticas, é
recomendada uma reunião diária rápida (em pé), para avaliar os avanços da equipe.
O evento de entrega é o momento do lançamento do software e de
retrospecção e celebração. Versões de software regulares forncecem ciclos de
feedback que enriquecerão a próxima iteração.
Sobre os artefatos, o XP prefere conversas, código de trabalho e testes sobre
documentação e especificações, mas considera alguns artefatos úteis como os
cartões de estórias. Os cartões de estória são uma ferramenta do cliente, onde ele
responde a pergunta: “- O que deve ser feito?” Cada cartão descreve um requisito
desejado do projeto em forma de estória. Uma ou duas frases sob a perspectiva do
cliente, precisam ser pequenas (fáceis de estimar e implementar), independentes (a
independência é um fator relevante para a produtividade geral).
As estórias podem ser imperfeitas, podendo ser reescritas ou ajustadas.
Algumas estórias nunca serão implementadas. Deve-se começar sempre pelas
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estórias mais importantes. Estes cartões de estórias serão a base para as
estimativas dos desenvolvedores e uma vez estimadas serão utilizadas pelo cliente
para organização dos cartões em estórias concluídas, programadas para a próxima
iteração ou não programadas. Estórias podem ser sugeridas pelos desenvolvedores,
mas a palavra final é do cliente, elas podem entrar e sair do planejamento da
iteração mediante negociação com o cliente.
O XP sugere que o ambiente de trabalho (instalações e local) favoreçam a
colaboração e define, claramente, os direitos e responsabilidades de clientes e
desenvolvedores, além de prever testes automatizados e lançamentos regulares.
Para que os lançamentos regulares possam acontecer, algumas práticas devem ser
adotadas: prática 1 - código e design simples; prática 5 – adotar o desenvolvimento
orientado a testes; prática 8 – integrar continuamente; e prática 10 –

jogo do

planejamento.
A cobertura do XP é ampla, principalmente, na parte de desenvolvimento.
Práticas como código e design simples, refatoração, desenvolvimento orientado a
testes, programação em pares e liberação de releases regularmente, são exemplos
de práticas ágeis citadas em métodos híbridos, mas que por não estarem,
diretamente, relacionadas ao tema escopo não serão tratadas neste estudo.
O Quadro 6 resume as práticas ágeis identificadas na análise do XP, além das
que constavam na lista inicial de Eder (2012).
Quadro 6 – Lista de Práticas XP
Descrição

Jogo do Planejamento
Adicionar cliente à equipe

Fontes

O’Reilly (2003)
O’Reilly (2003)

Fonte: Adaptado de O’Reilly (2003)

Todo o material apresentado no item 2.4.4 foi obtido a partir da análise de
O’Reilly (2003) e foram selecionadas apenas as informações julgadas mais
relevantes para este estudo.
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2.5

Métodos Híbridos

A seguir serão apresentados os Métodos híbridos encontrados no acervo
pesquisado.

2.5.1 Método IVPM2
Apresentado em Conforto (2009), o IVPM2 é o acrônimo de Iterative & Visual
Project Management Method. Segundo o autor, ele foi desenvolvido para atender,
principalmente, ao desenvolvimento de novos produtos em empresas de base
tecnológica, suas principais características são: empregar técnicas simples de
gestão de escopo e tempo em projetos; utilizar quadros visuais e recados
autoadesivos; empregar simplicidade no planejamento e controle dos projetos;
utilizar conceitos de desenvolvimento de produtos; utilizar o conceito de
desenvolvimento por iterações com entregas em períodos curtos de tempo;
proporcionar interação entre a equipe e o cliente; propor um conjunto simplificado de
templates de documentos; ser integrado a um sistema de gestão de projetos;
apresentar oportunidade de desenvolvimento de autodisciplina e autogestão para a
equipe e não requer investimentos em ferramentas e software, assim como, não
requerer recursos dedicados.
Para utilização do IVPM2 pressupõe-se que a visão macro do projeto tenha
sido, previamente, realizada. O método foi implementado e avaliado em duas
empresas de base tecnológica e apresentou características ágeis e tradicionais,
porém como seu tratamento para o tema escopo parte da premissa de que os
requisitos já tenham sido definidos, não atende aos propósitos desta pesquisa.
2.5.2 Método Cocktail
O método apresentado por Binder, Aillaud e Schilli (2014) se propõem a
estabelecer uma correlação entre os 39 processos ISO 21500:2012 e os 12
princípios ágeis. Ao estabelecer a correlação os autores fazem recomendações de
alterações nos processos ISO 21500:2012 que, uma vez implementados,
incorporariam os pontos fortes da metodologia ágil em cada processo ISO analisado.
Os 39 processos ISO podem ser agrupados de duas formas: 1) grupos de
assuntos: interação, partes interessadas, escopo, recursos, tempo, custo, risco,
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qualidade, aquisições e comunicações; e 2) grupos de processos: iniciação,
planejamento, implementação, controle e encerramento. O Quadro 18 apresenta
uma visão consolidada dos 39 processos ISO. As linhas do quadro apresentam os
processos agrupados por assunto e as colunas o agrupamento por grupos de
processos.
Na assinatura do Manifesto Ágil em 2001, foram definidos os princípios por
trás do manifesto. São esses os princípios que Binder, Aillaud e Schilli (2014)
procuram relacionar com os processos ISO 21500:2012. No Quadro 19 cada
princípio é identificado para que a comparação com os processos ISO seja facilitada.
Binder, Aillaud e Schilli (2014), analisam todos os processos apresentados no
Quadro 7 buscando a possibilidade de correlacionar o processo em análise com um
ou mais princípios ágeis constantes no Quadro 19. Para cada processo eles indicam
a correlação dele com determinados princípios ágeis, se não houver correlação ou
adaptações que possam ser feitas no processo ISO, os autores apontam a qual
princípio ágil aquele processo poderia ser correlacionado. Essa dinâmica é realizada
para todos os processos constantes no Quadro 8 (coluna 1 composta pela sigla AP Princípio Ágil, seguida do número sequencial e a descrição do princípio ágil), porém
neste trabalho somente o assunto escopo será explorado.
Para que a definição de escopo possa acontecer como descrito, é necessária
atenção ao design e à simplicidade na implementação do escopo. O processo “criar
EAP” deve permitir que o escopo seja particionado em conjuntos de entregáveis que
possam ser produzidos, entregues e testados de forma independente. Entretanto,
projetos complexos podem exigir um esforço de monitoramento das dependências
entre os pacotes de trabalho, uma vez que esses nem sempre são independentes
uns dos outros.
O processo ‘definir atividades’ deve ser executado no início do projeto, quando
as atividades podem ser planejadas em alto nível e, ao início de cada iteração,
quando elas podem ser mais detalhadas. As tarefas devem ser agrupadas e cada
grupo deve ser produzido, entregue e testado de forma independente. O controle de
escopo – o controle de escopo precisa ser flexível para permitir alterações dos
requisitos.
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A Figura 8 ilustra a proposta do modelo Coktail combinando AP e o padrão
ISO, com um plano inicial de alto nível, seguido de um planejamento detalhado a
cada iteração. Paralelamente, deve acontecer um monitoramento de alto nível do
projeto e interdependências entre os entregáveis produzidos em cada iteração,
assim como, a manutenção da flexibilidade para permitir alterações de requisitos.
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Quadro 7 – Processos ISO 21500:2012
ISOSG
ISOPG
ISOP Número e Título
Integração
Iniciação
4.3.2 Desenvolver o Project Charter
Integração
Planejamento
4.3.3 Desenvolver o Plano do Projeto
Integração
Implementação 4.3.4 Trabalho do Projeto
Integração
Controle
4.3.5 Controle do Trabalho do Projeto
Integração
Controle
4.3.6 Controle de Mudanças
Integração
Encerramento
4.3.7 Encerramento do Projeto ou de Fase
Integração
Encerramento
4.3.8 Cletar Lições Aprendidas
Parte Interessada Iniciação
4.3.9Identificar Partes Interessadas
Parte Interessada Implementação 4.3.10 Gerenciar Partes Interessadas
Escopo
Planejamento
4.3.11 Definir Escopo
Escopo
Planejamento
4.3.12 Criar WBS
Escopo
Planejamento
4.3.13 Definir Atividades
Escopo
Controle
4.3.14 Controlar Escopo
Recursos
Iniciação
4.3.15 Estabelecer o Time do Projeto
Recursos
Planejamento
4.3.16 Estimar Recursos
Recursos
Planejamento
4.3.17 Definir Organização do Projeto
Recursos
Implementação 4.3.18 Desenvolver Time do projeto
Recursos
Controle
4.3.19 Controle de Recursos
Recursos
Controle
4.3.20 Gerenciar o Time do Projeto
Tempo
Planejamento
4.3.21 Sequenciar Atividades
Tempo
Planejamento
4.3.22 Estimar Duração das Atividades
Tempo
Planejamento
4.3.23 Desenvolver Agendamento
Tempo
Controle
4.3.24 Controlar Agendamento
Custo
Planejamento
4.3.25 Estimar Custos
Custo
Planejamento
4.3.26 Desenvolver Orçamento
Custo
Controle
4.3.27 Controlar Custos
Risco
Planejamento
4.3.28 Identificar Riscos
Risco
Planejamento
4.3.29 Avaliar Riscos
Risco
Implementação 4.3.30 Tratar Riscos
Risco
Controle
4.3.31 Controlar Riscos
Qualidade
Planejamento
4.3.32 Plano de Qualidade
Qualidade
Implementação 4.3.33 Executar Garantia da Qualidade
Qualidade
Controle
4.3.34 Executar Controle de Qualidade
Aquisições
Planejamento
4.3.35 Plano de Aquisições
Aquisições
Implementação 4.3.36 Selecionar Fornecedores
Aquisições
Controle
4.3.37 Administrar Aquisições
Comunicação
Planejamento
4.3.38 Plano de Comunicações
Comunicação
Implementação 4.3.39 Distribuir informações
Comunicação
Controle
4.3.40 Gerenciar as Comunicações
Fonte: Traduzido de ISO 21500:2012
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Quadro 8 – Princípios Ágeis
Identificador Princípio Ágil
Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega antecipada e contínua de software
AP1
valioso.
Mudanças nos requisitos são bem vindas, mesmo no final do desenvolvimento. Os processos ágeis
AP2
aproveitam as mudanças como vantagem competitiva para cliente.
Entregue software de trabalho com frequência, de algumas semanas a alguns meses, com
AP3
preferência pela menor escala de tempo.
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8

Empresários e desenvolvedores devem trabalhar juntos diariamente durante todo o projeto.
Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte de que
precisam e confie neles para realizar o trabalho.
O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e dentro de uma equipe de
desenvolvimento é a conversa face a face.
O software de trabalho é a principal medida de progresso.
Processos ágeis promovem o desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e
usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente.

AP9

A atenção contínua à excelência técnica e ao bom design aumenta a agilidade.

AP10

Simplicidade - a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado - é essencial.

AP11

As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes auto-organizadas.

AP12

Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficiente, depois ajusta e ajusta
seu comportamento.

Fonte: Adaptado de Alliance (2018)

Figura 8 - Modelo Cocktail para Gestão de Projetos

Fonte: Traduzido de Binder, Aillaud e Schilli (2014)

A proposta de planejamento em níveis, primeiro em um nível mais alto com
detalhamento a cada iteração é relevante e vai ao encontro dos objetivos deste
trabalho. Porém os autores não tratam como os requisitos são definidos, não
apresentam sua aplicação e nem como implementar as recomendações do método.
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2.5.3 Método XPRINCE
O método apresentado por Nawrocki (2005) é voltado para SI e, segundo os
autores,

busca

integrar

o

gerenciamento

do

projeto

(PRINCE2)

com

o

desenvolvimento (XP), um editor de casos de uso com um gerador de maquete e
estimador de esforços e, ainda, a reutilização com testes.
Na Figura 9 pode-se observar o ciclo de vida definido para o XPRINCE, que
busca compatibilizar o XP e PRINCE2. O ciclo de vida XPRINCE é composto por
5 fases:


começando o projeto - etapa em que se recomenda a criação do “Documento
de Visão’ que contém uma versão inicial do Business Case;



iniciação - onde é recomendada a criação de uma versão leve do ConOps
(ISO/IEC/IEEE 29148:2011), que descreve e comunica as características
qualitativas e quantitativas para o sistema proposto (utilizando casos de uso).
Nessa fase se propõe a arquitetura inicial e o refinamento do Business Case
e, ainda, deve ser criado um planejamento no qual já devem constar:

 os releases previstos para todo o projeto, que utilizam a iteração em que os
incrementos e funcionalidades do projeto são entregues.
 elaboração - que trata, basicamente, da arquitetura e, finalmente;
 encerrando o projeto – momento em que o projeto é desativado e avaliado.
Recomenda-se um planejamento detalhado reforçando que mudanças são
bem-vindas, mas não cita como elas devem ser tratadas. O método é
complementado por uma ferramenta para apoiar a gestão de requisitos, que tem
como principais funcionalidades editar casos de uso, revisões automáticas,
calculadoras de esforço, entre outras.
Figura 9 - Ciclo de Vida XPRINCE

Fonte: Adaptado de Nawrocki (2005)

O método foi aplicado em um estudo de caso de um projeto comercial para
uma agência do governo. Contempla características da abordagem tradicional com a
proposta de planejamento (visando horizonte amplo) e refinamento de Business
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Case, além da utilização de padrões (ISO/IEC/IEEE 29148:2011) para criação de
documentos, assim como características ágeis como criação de visão do projeto e
entregas realizadas por meio de diversas iterações de mesma duração.
2.5.4 Método Tragile
Segundo de Seyam e Galal-edeen (2011) o Tragile é uma estrutura híbrida que
combina práticas de desenvolvimento ágil e tradicional para SI. Segundo os autores
há dois caminhos para se equilibrar práticas tradicionais e ágeis nas organizações:
uma delas é a “ambidestria” que propõe uma organização com uma subunidade
tradicional e outra subunidade ágil altamente acopladas. (Não será realizado
aprofundamento sobre esse assunto nesta proposta por não ser escopo desta
pesquisa).
Outro caminho é o Risck Approach de Boehm e Turner (2003a), que propõem a
ideia de “home grounds” ilustrada na Figura 10, em que há cinco fatores a serem
analisados: pessoal, dinamismo, cultura, tamanho e criticidade. A partir da análise
desses fatores é possível determinar se um projeto terá mais chances de sucesso
utilizando a metodologia tradicional (quando o resultado na análise apontar para os
números no extremo externo da figura), ágil (quando o resultado da análise apontar
os números no extremo central da figura) ou híbrida (quando os números estiverem
no meio entre extremo central e extremo externo da figura).
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Figura 10 - Dimensões que afetam a seleção da metodologia

Fonte: Adaptado de Sheffield, Jim; Lemétayer, Julien (2010)

Conforme Figura 11, obtida de Silva (2015) que também estudou o método o
Quadro Tragile, para desenvolvimento de sistemas de informação é composto por
5 fases. A primeira etapa é a Seleção da Metodologia.
São analisados os cinco fatores críticos para sucesso: tamanho da equipe,
habilidades da equipe, cultura organizacional, dinamismo e criticidade. Se a análise
dos fatores levar a resultados no meio da Figura 19, o método Tragile deverá ser
aplicado.
A segunda etapa chama-se Iniciação do Projeto, nessa fase: será realizada a
configuração do ambiente de trabalho, identificação de funções, análise das partes
interessadas, reunião e estórias de usuários que descrevam as funcionalidades,
estimativa de alto nível, escrever o backlog do produto que prevê os requisitos
comerciais, características técnicas e requisitos não funcionais. Ressalta-se a
importância da participação de toda a equipe.
A terceira etapa é a Arquitetura. O autor propõe múltiplos pontos de vista com
quatro visualizações: vista da interface do usuário, visão do processo, visualização
de dados e visão de contexto.
A quarta etapa é o Planejamento. O Quadro Tragile apresenta três diferentes
níveis de planejamento, o que os diferencia, entretanto, é o nível de detalhe
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apresentado em cada um. O Release Planning é o plano de alto nível dividido em
lançamentos. As atividades são: revisar e priorizar as estórias de usuários (a equipe
toda deve participar) e adicionar novos itens ao backlog (mudanças são bem-vindas,
requisitos podem ser adicionados, ou alterados).
A quinta etapa é a Iteração, que como o nome já diz, tem natureza iterativa e
as atividades são: planejar a iteração, ou seja, a reunião semanal em que a equipe
aplica um olhar mais focado e detalhado para as estórias dos usuários que serão
implementadas na iteração, o objetivo é dividir o backlog do produto, definir o
número de iterações e a duração de cada uma, esse plano é a referência para
medição de evolução da equipe. O planejamento diário, por outro lado, são reuniões
curtas onde se responde às três perguntas propostas no scrum. Para a atividade de
codificação o quadro sugere que uma técnica seja escolhida de acordo com a
necessidade do projeto e perfil da equipe. Os testes são divididos em unitários, de
integração e de aceite e os papéis do testador e do desenvolvedor são alternados
durante o projeto.
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Figura 11 - Fases Quadro Tragile

Fonte: Silva (2015)

Dentre os documentos previstos está o backlog do produto, que é a referência
para os requisitos do produto.
O método proposto por Seyam e Galal-edeen (2011), traz o planejamento em
três níveis e prevê uma reunião de requisitos. Um diferencial desse método é que
ele prevê a escrita do backlog do produto com requisitos comerciais, características
técnicas e requisitos não funcionais e, ainda, um aprofundamento nesses requisitos.
O Método foi aplicado em uma empresa pioneira e fornecedora líder de tecnologia
em um software de linguística.
2.5.5 Mobile Software Development Methodology
Rahimian e Ramsin (2008) propuseram um método voltado para o
desenvolvimento de softwares para celulares. Por essa introdução já se identifica
que o método não é aderente ao objetivo desta pesquisa, que é identificar práticas
para gestão de escopo de projetos de SI.

53

2.5.6 Planejamento de Tempo Combinado
O método proposto por Silva (2015) prevê a criação de um planejamento
mestre que contempla o tempo total do projeto, as principais entregas e milestones.
A execução do projeto se dá por meio de iterações. Sua proposta é baseada na
descrição dos processos e dos artefatos. Os artefatos são: plano mestre, Product
backlog e Quadro Scrum, esses processos são descritos em três níveis.
O autor pressupõe que uma Visão já tenha sido desenvolvida. Os requisitos e
ou escopo não são o foco do autor que se concentra nos processos. Duas questões
se destacam nesse método: tratamento explicito para incorporação de mudanças no
projeto com atualização dos artefatos e; planejamento em três níveis. Porém, o
escopo é tratado somente no âmbito da sprint, não foi citado escopo de alto nível.
2.5.7 Método Híbrido de Desenvolvimento de Software
A proposta do método apresentado por Cho (2009) é combinar o scrum com o
Rational Unified Process (RUP). O backlog do produto e o gráfico burndown podem
ser compartilhados por várias sprints. Cada sprint começa com a reunião de
planejamento e termina com a reunião de revisão. As sete disciplinas do RUP
podem ser monitoradas por meio da reunião diária do scrum, assim como as tarefas
definidas no backlog do produto. Não foi apresentado detalhamento da proposta,
assim como não foi apresentada aplicação do método. O backlog do produto foi
citado, mas não há um detalhamento da prática empregada para geração do
artefato. Embora a elaboração do RUP dê um tratamento ao detalhamento dos
requisitos, não fica claro quanto desta fase é coberta pelo novo método. Não há
insumos suficientes para identificação segura de práticas ágeis ou tradicionais
relativas ao escopo no modelo apresentado.
2.5.8 Industrial Scrum Framework
Após a realização do estudo sobre a melhoria de performance de desempenho
de modelos híbridos em relação ao Stage-Gate® (COOPER, 1990), em sete
empresas de Tecnologia intensiva, Sommer et al. (2015) propõem o Industrial Scrum
Framework que é dividido em três níveis de planejamento: estratégico, tático e
execução do projeto. Durante essas fases se prevê o estudo de viabilidade,
prototipagem e execução em que é possível obter a definição do escopo em níveis,
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mas não fica claro como serão obtidos e tratados os requisitos e o escopo do
projeto.
Apesar do estudo com sete empresas, não há descrição de aplicação do
método nessas organizações, bem como não há detalhamento da proposta. Assim,
não há insumos suficientes para identificação segura de práticas ágeis ou
tradicionais relativas a escopo no método apresentado.
2.5.9 XSR – Modelo Híbrido Novel de Desenvolvimento de Software
Segundo os autores Ahmad, Soomro e Brohi (2014), a proposta do XSR
(acrônimo de XP, Scrum e RUP) é integrar o eXtreme Programming (XP), Scrum e
Rational Unified Process (RUP), dos quais herdou as respectivas características: do
XP, o código de propriedade coletiva, a refatoração e TDD (desenvolvimento
orientado a testes); do scrum, a ideia de priorizar itens, papel representativo da
propriedade do produto e um produto potencial de trabalho é esperado de cada
iteração; e do RUP estratégias que incluem marcos explícitos de fase, além de
fornecer arquitetura e eliminar riscos na iteração inicial. Os itens do ciclo de vida são
apresentados por tópicos, não sendo apresentados detalhamento da proposta, nem
aplicação do método.
Foi citada a criação da Visão do Projeto, mas sem detalhamento de como é
gerada. São citadas, com clareza as práticas ágeis, porém práticas tradicionais não
ficam claras na proposta. Por esses motivos o método não apresenta insumos
suficientes para utilização nesta pesquisa.
2.5.10 Agile Stage Gate
Em seus trabalhos Cooper (2014, 2016 e 2017) apresenta a evolução do Stage
Gate (Cooper 1990) que foi criado para atender a projetos de novos produtos e vem
evoluindo desde então. A partir de 2014, o autor vem apresentando estudos que
documentam a aplicação do Stage Gate associado ao scrum. Basicamente, práticas
scrum são incluídas dentro do Stage Gate, principalmente, dentro de suas etapas
técnicas e, em alguns casos, na etapa de pré-desenvolvimento, para facilitar o
desenvolvimento do conceito e avaliar a viabilidade do novo produto.
Em Cooper (2014, 2016 e 2017) são apresentados os motivos que levaram à
evolução para o Agile Stage Gate, benefícios constatados, assim como dificuldades
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encontradas. Nesses trabalhos Cooper não detalha como se dá a integração entre
as práticas do Stage Gate e Scrum. Os elementos scrum: sprints, daily meeting,
retrospective meeting, product e sprint backlog, burndown chart, scrum board,
product owner e scrum master são citados, mas sem detalhes suficientes para que
se possa identificar as práticas. Não é citada, explicitamente, mas é possível
perceber uma evolução gradativa de escopo em sua proposta. Porém, não há
subsídios suficientes para identificação das práticas de interesse desta pesquisa.
2.5.11 Disciplined Agile Delivery
Ambler (2013) descreve o Disciplined Agile Delivery (DAD). Segundo o autor o
DAD, originalmente desenvolvido pela IBM, é uma abordagem híbrida voltada para o
aprendizado, as pessoas e as entregas de TI. Amplia o scrum com estratégias de
XP, processo unificado (UP), kanban, aprendizagem de desenvolvimento de
software, desenvolvimento externo, entre outros. Seu ciclo de vida contempla o
projeto do início até o fornecimento da solução aos usuários finais. É orientado por
metas, fornecendo aconselhamento contextual sobre alternativas viáveis, incluindo
conselhos sobre práticas técnicas, estratégias de modelagem, documentação de
suporte e governança. Produz soluções, potencialmente, utilizáveis e considera
outras partes interessadas como equipes de operações, de suporte, arquitetos
corporativos, entre outros.
A Figura 16 ilustra o ciclo de vida proposto para o DAD. A base da proposta é o
scrum, com a inclusão das fases: início, construção e transição, que ajudam a
identificar a natureza do trabalho que está sendo realizado no momento. Cada fase
possui seus objetivos.
No início é realizada a elicitação dos requisitos iniciais, referências de
população de backlog, modelagem de arquitetura inicial e planejamento inicial de
release, além de outras atividades como formar equipe, ambiente de trabalho e
obtenção de dinheiro para o projeto. Na construção, os objetivos são: construir uma
solução, potencialmente, consumível, endereçar as necessidades de mudanças das
partes interessadas, aproximar-se do release a ser entregue e prover arquitetura. Já
na transição a meta é garantir que a solução seja consumível e a entrega em
produção.
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O DAD descreve uma estratégia de processo orientada por metas, por meio de
um componente visual, diagramas de metas de processo que resumem os pontos
fundamentais de decisão do processo. A Figura 12 mostra um exemplo de diagrama
de metas de processo para explorar o objetivo inicial do escopo.
Figura 12 - Ciclo de Vida DAD

Fonte: Ambler (2013)
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Figura 13 - Diagrama de Metas do Processo: explorar escopo inicial

Fonte: Ambler (2013)

O diagrama de metas apresenta duas listas: uma de itens a serem verificados e
a outra de opções para esses itens. No exemplo da Figura 13, são citadas 5
características a serem abordadas para o tema escopo. Para cada característica são
apresentadas as opções mais recomendadas, de acordo com os atributos do
projeto. Por exemplo, para a característica nível de detalhe, é possível escolher uma
especificação leve ou detalhada; para tipos de visualização, podem ser escolhidos
modelos de uso ou requisitos não funcionais; e assim por diante.
São citadas práticas como: Product backlog (Itens de trabalho), Sprint backlog
(backlog da Iteração), Daily meeting (encontro diário de coordenação e
Retrospective meeting (revisão da iteração e retrospectiva), que são características
ágeis, assim como prevê documentação como entrega de projeto, formalização de
governança e milestones, que configuram características tradicionais de GP.
Finalmente, são explicitadas, em exemplos, práticas utilizadas para tratamento do
escopo. Dessa forma o método atende às necessidades desta pesquisa.
2.5.12 Equilibrando Abordagens de Desenvolvimento Ágeis e Estruturadas
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Batra et al. (2010), apresenta um estudo de caso da aplicação de uma
abordagem

híbrida,

baseada

em

PMBOK

e

scrum,

para

gerenciar

o

desenvolvimento de um software destinado a uma indústria de linhas de cruzeiros. O
projeto iniciou como um empreendimento importante, porém limitado. Com o
decorrer do tempo o escopo expandiu, houve um número significativo de mudanças
em termos de requisitos, patrocinadores, executivos e estrutura do projeto. Os
patrocinadores solicitavam funcionalidades crescentes, desconhecendo o impacto
que essas mudanças teriam sobre o projeto. Os requisitos não foram definidos
claramente no início e com a especificidade necessária. As mudanças de requisitos
foram da ordem de 60 %, além do escopo inicial.
Os autores que abordam o tema escopo, destacam os princípios ágeis
suportados, não suportados e suportados parcialmente, assim como abordam 8
principais práticas tradicionais suportadas, não suportadas, ou suportadas
parcialmente pelo método. Porém, os autores não esclarecem como essas práticas
ágeis e tradicionais se relacionaram.
2.5.13 Modelo Híbrido Ágil Disciplinado
O Método Híbrido proposto por Zaki, Moawad (2010) é composto por 6 fases e
tem fortes características tradicionais, com grande esforço dispendido no início do
projeto para definição e a geração de protótipo para validação do entendimento do
escopo. A gestão de mudanças é feita por meio de solicitações de alterações, o que
faz com que a flexibilidade em relação ao escopo, obtida pelas iterações, fique
prejudicada. Por esse motivo este método não fará parte dos métodos selecionados
para este estudo.
Nesse capítulo foram avaliados e descritos os 13 métodos híbridos. Nem todos
atendem aos propósitos desta pesquisa, mas foram expostos para propiciar o
entendimento desses métodos. Neste capítulo foram, ainda, conceituados os
principais temas a serem utilizados como TIC, SI, GP e explorados os principais
conceitos envolvidos nas abordagens tradicional, ágil e híbrida. O escopo foi
conceituado, assim como as práticas foram descritas. Foram identificadas as
práticas tradicionais, ágeis segundo os quatro métodos selecionados para análise na
pesquisa.
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3 MÉTODO HÍBRIDO DE GESTÃO DO ESCOPO DE PROJETOS
Este capítulo apresenta a composição da matriz comparativa de práticas entre
métodos híbridos. Para tanto, são identificadas as práticas que compõem as linhas
da matriz comparativa. São apresentadas as práticas identificadas para cada
método híbrido pesquisado. Finalmente, é proposto um conjunto de práticas híbridas
para gestão do escopo de projetos.
3.1 Lista de Práticas (Tradicionais e Ágeis)
No item 2.4 foi apresentada a lista de práticas tradicionais propostas por Eder
(2012) e demonstradas no Quadro 1.
Nos subcapítulos 2.4.1 e 2.4.2 foram apresentadas as práticas tradicionais
complementares identificadas a partir da análise desses dois métodos, que são
demonstrados por meio dos quadro 3 e 4.
A consolidação das três listas citadas resulta na lista completa de práticas
tradicionais apresentada no Quadro 9, nela pode-se constatar a inclusão das
práticas PT12 a PT19, identificadas durante a análise dos métodos PMBOK e APM
BoK, propostos em PMI (2017a) e IPMA (2006), respectivamente. O preenchimento
geral do quadro utiliza o mesmo mecânismo utilizado e descrito no Capítulo 2.4,
porém foi incluída a coluna objetivo da prática.
O resultado dessa análise é apresentado no Quadro 10, que é o resultado final
a ser utilizado nesta pesquisa.
No item 2.4 foi apresentada a lista de práticas ágeis, propostas por Eder
(2012), demonstradas no Quadro 2.
Nos subcapítulos 2.4.3 e 2.4.4 foram apresentadas as práticas ágeis
complementares, identificadas a partir da análise desses dois métodos, que são
demonstradas por meio dos quadros 5 e 6.
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Quadro 9 – Lista de Práticas Tradicionais Completa
ID

Descrição

Objetivo da Prática

Fontes

PT1

Coletar requisitos / Captura de
requisitos / Análise de Requisitos

Identificar e documentar os
requisitos detalhadamente, de
forma clara, objetiva, verificável,
mensurável, testável e rastreável.

PMI (2008) /
Chicarino (2005)
/ IPMA (2006)

PT2

Definir Escopo

Definir os limites e critérios de
aceite do sistema e do projeto.

PMI (2008) /
Chicarino (2005)

PT3

Definir as Atividades

Definir as atividades a serem
executadas para produzir as
entregas do projeto.

PMI (2008) /
Chicarino (2005)

PT4

PT5
PT6
PT7

PT8

PT9
PT10

PT11

PT12
PT13
PT14

PT15
PT16
PT17
PT18
PT19

Criar EAP (Estrutura analítica do
Subdividir o trabalho total do projeto
Projeto / WBS (Work Breakdown
em partes menores.
Structure)
Criando o "Project Overview
Statement " / Definir os objetivos do Definir os objetivos do projeto.
projeto
Definir e documentar o
Declarar o Problema/Oportunidade
Problema/Oportunidade.
Identificar Objetivos e Informações Identificar Objetivos e Informações
Estratégicos
Estratégicos
Inclui as funções do novo sistema,
dados a serem mantidos,
Desenvolver o Design Conceitual
arquitetura do sistema e interfaces
com outros sistemas.
Investigar alternativas de pacotes de Considera a compra de software
sistemas
pronto.
Determinar como o design e a
Avaliar alternativas de
implementação do sistema serão
desenvolvimento
feitos.
O principal objetivo é a produção de
Finalize o plano de trabalho do
um documento abrangente que
projeto
define o trabalho e como ele será
realizado.
Elaborar o plano que documenta
Planejar o Gerenciamento do
como o escopo será definido,
Escopo
validado e controlado
Formalizar os aceites das entregas
Validar o Escopo
concluídas do projeto.
Monitorar o escopo, assegurando
Controlar o Escopo
que mudanças e correções sejam
realizadas.
Descrever a profundidade do
Profundidade do Escopo em níveis
escopo em níveis diferentes ao
diferentes ao longo do projeto
longo do processo do projeto.
Business Case documenta Escopo Documentar a declaração de alto
de alto nível
nível do escopo.
Refinamento do Escopo por meio
Definir os produtos que o projeto irá
do PBS
produzir.
Correlacionar os pacotes de
Relação entre trabalho e pessoas
trabalho com as pessoas que os
no RAM
executarão.
Prever as diferentes pessoas que
Testing
testarão os requisitos do projeto.

Fonte: Adaptado de Eder, PMI e IPMA

PMI (2008) /
Wysocki (2007) /
IPMA (2006)
Wysocki (2007)
Wysocki (2007)
Murch (2001)

Murch (2001)

Murch (2001)
Murch (2001)

Murch (2001)

PMI (2017a)
PMI (2017a)
PMI (2017a)

IPMA (2006)
IPMA (2006)
IPMA (2006)
IPMA (2006)
IPMA (2006)
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A prática PT3 não é, diretamente, relacionada ao tema escopo, por esse
motivo será retirada da lista de práticas a serem utilizadas. A prática PA4 – Visão (a
ser tratada a seguir) tem os mesmos objetivos que as práticas de PT5 a PT7,
portanto, serão retiradas da lista de práticas para que não haja duplicidade. A PT17
é similar à PT4, então, a PT4 representará as duas práticas no estudo. As práticas
PT8 a PT10, PT18 e PT19, apesar de impactarem o escopo dos projetos, não estão
diretamente relacionadas às atividades relativas ao escopo, logo, não farão parte do
estudo. A prática PT11 refere-se ao plano do projeto, então, também não fará parte
das práticas integrantes do estudo. A prática PT12, segundo o entendimento do
autor, é antagônica à proposta ágil de responder a mudanças mais do que seguir
um plano (MANIFESTO, 2018), dessa forma será retirada da lista de práticas. O
Quadro 10 é o resultado final da análise das práticas tradicionais a ser utilizado
nesta pesquisa.
Quadro 10 – Lista de Práticas Tradicionais Revisada
ID

Descrição

PT1

Coletar requisitos / Captura de
requisitos / Análise de Requisitos

PT2

Definir Escopo

PT4
PT13
PT14

PT15
PT16

Objetivo da Prática

Identificar e documentar os
requisitos detalhadamente, de
forma clara, objetiva, verificável,
mensurável, testável e rastreável.
Definir os limites e critérios de
aceite do sistema e do projeto.

Fontes

PMI (2008) /
Chicarino (2005)
/ IPMA (2006)

PMI (2008) /
Chicarino (2005)
Criar EAP (Estrutura analítica do
PMI (2008) /
Subdividir o trabalho total do projeto
Projeto / WBS (Work Breakdown
Wysocki (2007) /
em partes menores.
Structure)
IPMA (2006)
Formalizar os aceites das entregas
Validar o Escopo
PMI (2017a)
concluídas do projeto.
Monitorar o escopo, assegurando
Controlar o Escopo
que mudanças e correções sejam
PMI (2017a)
realizadas.
Descrever a profundidade do
Profundidade do Escopo em níveis
escopo em níveis diferentes ao
IPMA (2006)
diferentes ao longo do projeto
longo do processo do projeto.
Business Case documenta Escopo Documentar a declaração de alto
IPMA (2006)
de alto nível
nível do escopo.

Fonte: Próprio autor

A consolidação das três listas citadas resultou na lista completa de práticas
ágeis apresentada no Quadro 11, nela é possível constatar a inclusão das práticas
PA9 a PA13, identificadas durante a análise dos métodos scrum e XP, propostos em
Alliance (2018) e O’Reilly (2003). O mecânismo de preenchimento é o mesmo
descrito, anteriormente.
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A prática PA1 tem o mesmo princípio que a prática PA6, então, PA6
representará PA1. PA12 é semelhante a PA6, então PA6 representará a prática
PA12, que também será retirada da lista de práticas. PA3 refere-se à estimativa do
tamanho, que não é escopo desta pesquisa,portanto, será retirada retirada da lista.
A prática PA7 aborda o tema critérios de sucesso, não afetando o escopo,
diretamente, esta prática também será retirada da lista.
A prática PA8, apesar de afetar o escopo, não está, diretamente, ligado ao
escopo, por esse motivo, do mesmo modo, será retirada da lista de práticas a serem
estudadas. Por outro lado, as práticas de PA9 a PA11 foram identificadas na análise
do scrum e do XP e serão incluídas na lista de práticas selecionadas. O resultado
dessa análise é apresentado no Quadro 12, que é o resultado final de práticas ágeis
a ser utilizadas nesta pesquisa.
Quadro 11 - Lista de Práticas Ágeis Completa
ID

Descrição

Objetivo da Prática

PA1

Cartões de Recursos

Documentar requisitos como
subproduto da interação.

Highsmith (2004)

PA2

Plano de Liberação, Marco e
Iteração

Planejar a Iteração.

Highsmith (2004)

PA3

Ponto da Estória / Dias Ideais

PA4

Criar a Visão

PA5

Priorizar Product Backlog ( ou
simplesmente Product
Backlog)

PA6

Criar Sprint Backlog

PA7

Lagomizing

Estimar tamanho com bae nos
pontos de estorias.
Definir os objetivos, metas,
requisitos básicos e justificativa
para o projeto.
Lista priorizada. Fonte de requisitos
com recursos, funções,
aprimoramentos e correções.
Conjunto de itens selecionados do
Backlog do produto que se tornarão
objetivo da sprint.
Aborda o problema dos critérios de
sucesso dos projetos.

Fontes

Cohn (2005)
Schwaber (2004)

Schwaber (2004)

Schwaber (2004)
Berggren et al (2008)

PA8

Integração orgânica

É uma visão das interdependências
do sistema, que mostra como as
funções centrais de um sistema
Berggren et al (2008)
interagem e quais funções se
baseiam em outras funções.

PA9

Reunião Diária (Scrum diário)

Reunião rápida onde responde às 3
SCRUM Alliance
perguntas sugeridas pelo Scrum

PA10

Revisar Sprint

Inspeciona o Incremento e adapta o
Backlog do produto se necessário.

PA11

Retrospectiva

PA12

Jogo do Planejamento

PA13

Adicionar cliente à equipe

Fonte: Próprio autor

Inspeciona a sprint, identifica e
implementa melhorias
Cliente apresenta os requisitos que
são estimados pelos
desenvolvedores. O cliente escolhe
quais requisitos farão parte da
próxima iteração.
Trazer a perspectiva de negócio
para a equipe

SCRUM Alliance
SCRUM Alliance

O’Reilly (2003)
O’Reilly (2003)
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Quadro 12 - Lista de Práticas Àgeis Revisada
ID

Descrição

Objetivo da Prática

PA2

Plano de Liberação, Marco e
Iteração

Planejar a Iteração.

PA4

Criar a Visão

PA5

Priorizar Product Backlog ( ou
simplesmente Product
Backlog)

PA6

Criar Sprint Backlog

PA9

Reunião Diária (Scrum diário)

PA10

Revisar Sprint

PA11

Retrospectiva

PA13

Adicionar cliente à equipe

Definir os objetivos, metas,
requisitos básicos e justificativa
para o projeto.
Lista priorizada. Fonte de requisitos
com recursos, funções,
aprimoramentos e correções.
Conjunto de itens selecionados do
Backlog do produto que se tornarão
objetivo da sprint.
Reunião rápida onde responde às 3
perguntas sugeridas pelo Scrum
Inspeciona o Incremento e adapta o
Backlog do produto se necessário.
Inspeciona a sprint, identifica e
implementa melhorias
Trazer a perspectiva de negócio
para a equipe

Fontes

Highsmith (2004)
Schwaber (2004)

Schwaber (2004)

Schwaber (2004)

SCRUM Alliance

SCRUM Alliance
SCRUM Alliance
O’Reilly (2003)

Fonte: Próprio autor
Quadro 13 - Lista de Práticas Tradicionais e Ágeis Revisada
ID
Descrição
PT1
Coletar requisitos / Captura de requisitos / Análise de Requisitos
PT2
Definir Escopo
PT4
Criar EAP (Estrutura analítica do Projeto / WBS (Work Breakdown Structure)
PT13
Validar o Escopo
PT14
Controlar o Escopo
PT15
Profundidade do Escopo em níveis diferentes ao longo do projeto
PT16
Business Case documenta Escopo de alto nível
PA2
Plano de Liberação, Marco e Iteração
PA4
Criar a Visão
PA5
Priorizar Product Backlog (ou simplesmente Product Backlog)
PA6
Criar Sprint Backlog
PA9
Reunião Diária (Scrum diário)
PA10
Revisar Sprint
PA11
Retrospectiva
PA13
Adicionar cliente à equipe
Fonte: Próprio autor

O subcapítulo termina com uma lista revisada das práticas propostas por Eder
(2012), acrescidas de práticas identificadas por meio da avaliação do PMI (2017a),
IPMA (2006), Alliance (2018) e O’Reilly (2003), conforme Quadro 13, que será
utilizada como base para análise dos métodos híbridos.
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3.2 Matriz Comparativa
Para o preenchimento do Quadro 14 foram analisados os 13 métodos híbridos
identificados, com relação às práticas de gestão de escopo tradicionais e ágeis
identificadas na literatura e listadas no Quadro 13. A partir dessa análise, uma
prática PH1 - escrever o backlog do produto - foi identificada e classificada como
híbrida por não ser originária de nenhum dos métodos citados (PH – Prática
Híbrida). Ela difere se da Prática PA5 - priorizar product backlog (ou, simplesmente,
product backlog) em função de prever os requisitos comerciais, características
técnicas e requisitos não funcionais, além de ser realizada por toda a equipe.
A partir da análise dos métodos híbridos, os quatro resultados mais
significantes são apresentados no Quadro 14. Por significantes entendam-se os
métodos com maior número de detalhes e práticas, assim como aqueles testados
em situações reais de projetos. Esses métodos são: Cocktail de Binder, Aillaud e
Schilli (2014), XPRINCE Nawrock (2005), Tragile de Seyam e Galal-edeen (2011) e
o DAD de Ambler (2013). A matriz completa com as práticas identificadas por meio
da análise de todos os métodos encontra-se no Apêndice D.
O Quadro 14 traz em sua primeira coluna o identificador de prática, utilizado
por Eder (2012) e complementado no subcapítulo 4.1, seguido da descrição dessas
práticas na coluna dois, sendo assim, cada linha do quadro contém uma prática
diferente. A partir da terceira coluna, cada coluna traz um método híbrido analisado.
No cruzamento entre uma linha, que contém uma prática e uma coluna que pertence
a um método, há a descrição da recomendação daquele método para aquela prática.
Quando o método não cita a prática, o cruzamento entre linha e coluna fica em
branco.

65

Quadro 14 – Matriz Comparativa de Práticas entre Métodos Híbridos
Práticas
ID

PT1

PT2

Descrição

Definir Escopo

Criar EAP (Estrutura analítica do
Projeto / WBS (Work Breakdown
Structure)

PT13

Validar o Escopo

Controlar o Escopo

XPRINCE - Nawrocki (2005)
Utiliza ferramenta para apoiar a
gestão de requisitos, com
conceitos de engenharia de
requisitos baseada em casos de
uso.

Coletar requisitos / Captura de
requisitos / Análise de Requisitos

PT4

PT14

Cocktail - Binder (2014)

Tragile - Seyam (2011)

DAD Disciplined Agile Delivery Ambler (2013)

Estórias de usuários descrevem
funcionalidades e incluem apenas
Prevê coleta de requisitos
os requisitos que apresentam
iniciais.
valor para o cliente, sem detalhes
técnicos

Começa com uma Visão ou versão
inicial do Business Case;
Escopo de alto nível deve
Depois aprofunda, podendo-se
considerar os principais recursos. criar uma versão leve do ConOps
Um escopo detalhado pode ser
(iso/IEC/IEEE 29148:2014) que
preparado para cada iteração.
descreve e comunica as
características quali e
quantitativas para o sistema
proposto.
Propõe que o escopo seja
particionado em conjuntos de
entregáveis que possam ser
produzidos, entregues e testados
de forma independente. Projetos
complexos podem exigir esforço
de monitoramento das
dependências entre os pacotes
de trabalho.
Deve ser flexível para permitir
alterações dos requisitos,
suportadas por análise de
impacto e aprovação pelas partes
interessadas.

Fonte: Próprio autor
Continua...
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Quadro 14 – Matriz comparativa de práticas entre métodos híbridos
Práticas
ID

Descrição

PT15

Profundidade do Escopo em níveis
diferentes ao longo do projeto

PT16

Business Case documenta Escopo de
alto nível

PA2

Plano de Liberação, Marco e Iteração

PA4

PA5

Criar a Visão

Priorizar Product Backlog (ou
simplesmente Product Backlog)

Cocktail - Binder (2014)
Propõe a definição de um escopo
de alto nível. (O que difere esta
prática da definição de escopo
tradicional é que na proposta
tradicional, aqui deve estar o
escopo completo e detalhado do
projeto, aqui só os requisitos de
alto nível e que poderão ser
detalhados nas próximas etapas).

XPRINCE - Nawrocki (2005)

Foram detectados ao menos dois
níveis de profundidade para o
escopo, a serem tratados nas duas
primeiras fases do projeto;
O autor especifica que durante as
iterações mudanças são bem
vindas.

Tragile - Seyam (2011)

Aborda diferentes níveis de
planejamento, dependendo do
nível de detalhes apresentado em
cada nível. São eles:
Planejamento de lançamento,
planejamento de iteração e
planejamento diário.

DAD Disciplined Agile Delivery Ambler (2013)

Recomenda explorar escopo
Inicial em alto nível. É uma das
metas da fase de Iniciação do
projeto.

Prevê a criação da visão (que
pode ser uma versão inicial do
Business Case).
Prevê o plano da iteração.
Prevê a criação da visão (que
pode ser uma versão inicial do
Business Case).
Contém os requisitos do cliente,
funciona como documento de
requisitos, sendo uma referência
para os requisitos necessários ao
produto, é integrado aos planos
de lançamento e iteração. Na
primeira etapa é revisado e
prioriza as histórias de usuário;
em próxima etapa pode-se
adicionar novos itens ao Backlog .

Prevê criação de Product Backlog
(Itens de trabalho). Apresentando
de forma gráfica que há
diferentes coisas a serem feitas,
assim como diferentes tamanhos
de coisas a serem feitas no
backlog do produto.

Fonte: Próprio autor
Continua...
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Quadro 14 – Matriz comparativa de práticas entre métodos híbridos
Práticas
ID

PA6

Descrição

Criar Sprint Backlog

PA9

Reunião Diária (Scrum diário)

PA10

Revisar Sprint

PA11

Retrospectiva

PA13

Adicionar cliente à equipe

PH1

Escrever o Backlog do Produto

Fonte: Próprio autor

Cocktail - Binder (2014)

XPRINCE - Nawrocki (2005)

Tragile - Seyam (2011)

Recomenda reuniões semanais
para definição das histórias de
usuários que serão
Propõe detalhamento do escopo
implementadas nas próximas
Utiliza o conceito de sprint com o
a cada iteração.
duas iterações, sendo que as
nome de release, mas não cita
Detalhamento das atividades a
iterações poderão ter tamanhos
cerimonias nem artefatos.
cada nova iteração.
diferentes. O resultado é o plano
da iteração (o que difere do
scrum é que o time box pode ter
tamanhos diferentes)
Reuniões Curtas, focadas, com o
objetivo de responder às 3
perguntas propostas no Scrum.

Ao se escrever o backlog do
produto deve-se prever os
requisitos comerciais,
características técnicas e
requisitos não funcionais (o que
difere esta prática do PBacklog do
Scrum). É feito por toda a equipe.

DAD Disciplined Agile Delivery Ambler (2013)

Prevê a criação do Backlog da
Sprint (Backlog da Iteração).

Troca o nome para reunião de
coordenação, mas mantém o
objetivo e formato.
Troca o nome para reunião de
demonstração, mas mantém o
objetivo e formato.
Troca o nome para reunião de
retrospectiva, mas mantém o
objetivo e formato.
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Finalmente, no Quadro 15 é possível verificar quantos métodos cita cada
prática. Vale ressaltar que práticas não citadas nos métodos, pode não significar,
necessariamente, que ela não seja realizada.
Quadro 15 – Resumo Quantitativo de Práticas x Métodos
Práticas
ID
PT1
PT2

Descrição
Coletar requisitos / Captura de requisitos / Análise de Requisitos
Definir Escopo
Criar EAP (Estrutura analítica do Projeto / WBS (Work Breakdown
PT4
Structure)
PT13 Validar o Escopo
PT14 Controlar o Escopo
PT15 Profundidade do Escopo em níveis diferentes ao longo do projeto
PT16 Business Case documenta Escopo de alto nível
PA2 Plano de Liberação, Marco e Iteração
PA4 Criar a Visão
PA5 Priorizar Product Backlog (ou simplesmente Product Backlog)
PA6 Criar Sprint Backlog
PA9 Reunião Diária (Scrum diário)
PA10 Revisar Sprint
PA11 Retrospectiva
PA13 Adicionar cliente à equipe
PH1 Escrever o Backlog do Produto

Quantos
Métodos citaram
6
4
2
1
1
6
1
1
3
5
9
3
1
1
1
1

Fonte: Próprio autor

3.3 Proposta de Práticas
Considerando as informações obtidas a partir da análise da Matriz comparativa
de práticas entre métodos híbridos, do referencial teórico de forma geral e da
experiência do autor o conjunto de práticas para gestão de escopo de projetos de SI,
composto por práticas tradicionais e ágeis será descrito a seguir.
A PT1 - Coletar requisitos / Captura de requisitos / Análise de Requisitos. Foi
uma das práticas mais citadas nos métodos, de forma geral, citada por 6 métodos,
dentre os quais estão XPrince, Tragile e DAD. Essa prática acontece, usualmente,
nos projetos, pois qualquer projeto, para existir, precisa de requisitos a serem
implementados. Independentemente, dos processos, técnicas ou ferramentas
utilizadas, se dentro ou fora do escopo de trabalho do projeto, ou artefato gerado
com as informações, os requisitos precisam ser identificados e detalhados em algum
momento.
Já a PA5 - Priorizar product backlog (ou, simplesmente, product backlog) é
uma prática que foi citada, explicitamente, em cinco métodos, sendo que dentre eles
estão o Tragile e o DAD. O Tragile prevê requisitos técnicos e não funcionais. Em
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função dessa particularidade gerou-se então uma prática híbrida PH1 - Escrever o
backlog do Produto. O backlog do produto foi identificado como a principal
ferramenta de registro de requisitos.
O método ‘Planejamento de Tempo Combinado’ de Silva (2015), propõe um
processo para gestão de mudanças baseado no product backlog. O fato de não ter
sido citado, expressamente, em outros métodos pode não significar que não seja
utilizado, pois é um ponto fundamental para métodos baseados em scrum.
Em função do exposto, a primeira prática híbrida sugerida é a identificação de
requisitos (coletar, capturar e/ou analisar requisitos), independentemente, dos
processos, técnicas ou ferramentas utilizadas. Porém, dada a relevância e o impacto
do escopo nos projetos, o conjunto de práticas proposto por este estudo, prevê a
identificação de requisitos (mesmo os iniciais) dentro do projeto (incluindo os
requisitos não funcionais e técnicos relevantes). O registro dos requisitos
identificados deve ser realizado no backlog do produto associando as práticas PT1,
PA5 e PH1.
As práticas PT16 e PA4, apesar de citadas por métodos híbridos, não farão
parte das práticas recomendadas, pois para este estudo, optou-se por utilizar o
backlog do produto como única fonte de requisitos para os projetos.
A segunda prática híbrida sugerida é a priorização do backlog do produto, que
também é obtida com a utilização da prática PA5.
A prática mais interessante identificada pelo estudo bibliográfico, em níveis
diferentes ao longo do projeto, foi a PT15 - Profundidade do Escopo. Essa prática foi
encontrada nos métodos XPrince, Tragile e DAD, entre outros. Os métodos que
utilizam essa prática trabalham com escopo progressivo e/ou planejamento em
níveis.
Quando fazem um planejamento de alto nível sabem, em linhas gerais, o que
será feito por meio do projeto, podendo nesse ponto estabelecer limites, o que
favorece o controle geral sobre o escopo. Porém, conforme os conhecimentos sobre
o escopo vão se aprofundando, progressivamente, as mudanças são bem-vindas e
facilitadas, permitindo flexibilidade. Do ponto de vista de Silva (2015) esta é a
principal prática que permite aliar controle e flexibilidade no que se refere ao escopo.
A prática PT2 - Definir Escopo, foi citada, diretamente, somente por dois
métodos, sendo que somente um método a utiliza como descrita nos métodos
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tradicionais. O outro método propõe uma definição de escopo em alto nível, sem o
detalhamento proposto nas abordagens tradicionais.
Com a associação do mecanismo previsto pela PT15 que propõe um escopo
progressivo e a PT2 já adaptada que prevê a definição de um escopo inicial de alto
nível, tem-se a terceira prática híbrida, do conjunto de práticas propostas por este
estudo, que é a - Profundidade do Escopo - em níveis diferentes ao longo do projeto,
ela será aprofundada ao longo do projeto.
A prática que mais apareceu nos métodos híbridos foi a PA6 Sprint backlog
com esse nome ou derivados como, por exemplo, iteração. Nove métodos
contemplaram essa prática, que está, diretamente, associada à prática PA2
Release, Milestone, and Iteration Plan, que é o planejamento da iteração (ou sprint).
Ela é prevista nos quatro métodos tomados como significativos: Cocktail, XPrince,
DAD e Tragile, e garante entregas frequentes no projeto. Por este motivo ela é a
quarta prática híbrida sugerida.
Desta forma, os requisitos listados e priorizados no backlog do produto se
tornarão o objetivo da sprint ou iteração, momento em que são detalhados de forma
que possam ser produzidos, vindo a tornarem-se o próximo incremento a ser
entregue. O processo para geração do backlog da sprint, considerado para este
estudo é o mesmo descrito no subcapítulo 2.4.3.
A quinta prática a ser proposta é a PA9 - Reunião Diária (scrum diário). Ela foi
citada, explicitamente, por três métodos, entre eles Tragile e DAD, e é uma prática
relevante, pois proporciona a reflexão da equipe do projeto sobre o que cada
profissional produziu nas últimas 24 horas, o que cada um pretende produzir nas
próximas 24 horas e se há algum impedimento que precisa ser solucionado para que
não haja impactos no avanço do projeto. Essa reflexão diária proporciona o controle
efetivo do projeto. Por esse motivo está prática é sugerida.
A sexta prática a ser sugerida é a PA10 - Revisar Sprint. Apesar de ser,
explicitamente, citada somente no método DAD, essa prática é, provavelmente,
utilizada por outros métodos baseados em scrum. Além disso, essa prática endereça
dois temas importantes: a validação do incremento e a atualização do backlog do
produto. Na revisão da sprint valida-se o incremento, definindo se ele pode ser
entregue ou não. A prática tradicional PT13 - Validar o Escopo, não é citada,
explicitamente, mas, na prática, PA10 é o que se faz, efetivamente, validar o escopo
que foi objetivo do backlog da sprint.
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A execução da prática PA10 permite que o backlog do produto seja revisado
contemplando alterações originadas na inspeção dos incrementos ou de novas
necessidades. O resultado dessa prática é o backlog do produto atualizado. A
associação da prática PA6 Sprint Backlog à prática PA10 - Revisar Sprint
proporciona um tratamento dinâmico para o escopo do projeto trazendo a
flexibilidade e a abertura do escopo obtidas com a utilização de métodos ágeis.
Nesse ponto uma correlação com a prática PT14 - Controlar o Escopo - pode ser
realizada, pois por meio dos mecanismos PA10 e PA6 o escopo do projeto vai sendo
controlado e adaptado, de acordo com as necessidades.
A prática PA11 - Retrospectiva - foi citada, explicitamente, por um método.
Porém métodos baseados em scrum podem utilizá-la sem que tenham explicitado
isso em seus trabalhos. Assim, é a sétima prática recomendada.
A prática PA13 - Adicionar o Cliente à Equipe - é a oitava prática recomendada.
Embora não tenha sido citada, explicitamente, ela, provavelmente, é utilizada por
outros métodos, já que um dos princípios ágeis é que “empresários e
desenvolvedores devem trabalhar juntos, diariamente, durante todo o projeto”. Ao
longo da análise dos métodos fica clara a necessidade da participação do dono do
produto no projeto, mesmo que não seja em período integral.
A PT4 - Criar EAP (Estrutura Analítica do Projeto / WBS (Work Breakdown
Structure) - não faz parte das práticas recomendadas para este estudo, porém no
contexto de projetos híbridos, pode ser considerada uma ferramenta de apoio
quando do tratamento de requisitos muito grandes, pois a recomendação geral para
projetos ágeis é que as estórias de usuários sejam curtas e objetivas.
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Quadro 16 - Conjunto de Práticas para Gestão de Escopo
ID
PH1
PH2

PH3

PH4

PH5

PH6
PH7
PH8

Descrição

Objetivo

Resultado

Coletar, capturar e/ou analisar
requisitos dentro do projeto, prevendo Backlog do Produto - Alto Nível
requisitos técnicos e não funcionais.
Backlog do Produto - Alto Nível Priorização do Backlog do Produto Priorizar os requisitos identificados
Priorizado
Definir o escopo de alto nível a ser
Escopo de alto nível do projeto
Profundidade do Escopo em níveis considerado para o projeto e que
alinhado entre a equipe do projeto e
diferentes ao longo do projeto
será detalhado/aprofundado ao longo
demais interessados.
das iterações.
A partir do Backlog do Produto,
Definição do objetivo da
Definição do Backlog da Sprint
selecionar os requisitos que farão
Sprint/planejamento da Sprint.
parte da próxima Sprint.
Acompanhar a evolução do projeto,
Evolução diária do projeto, assim
Reunião Diária
realizando as três perguntas do
como ações para retirada de
Scrum.
impedimentos
Validar o incremento a ser entregue,
Incremento validado e Backlog do
Revisão da Sprint
assim como atualizar o Backlog do
produto atualizado
Produto, caso seja necessário
Possiveis alterações no Backlog do
Retrospectiva da Sprint
Manter a melhoria contínua
produt, na equipe ou processos.
Manter a proximidade entre o cliente
Adicionar cliente à equipe
Equipe e cliente alinhados
e a equipe
Identificação de Requisitos

Originada a
Partir
PT1, PA5 e
PH1
PA5

PT15 e PT2

PA2 e PA6

PA9
PA10, PT13,
PT14
PA11
PA13

Fonte: Próprio autor

No Quadro 16 podem ser verificadas as práticas tradicionais e ágeis propostas
para gestão de escopo de projetos de SI. A coluna ‘ID’ é preenchida pela sigla PH,
que significa prática híbrida, seguida pela sua descrição e, depois, pelo resultado
esperado com a execução da referida prática e a última coluna informa quais
práticas a originaram.
Este capítulo teve como objetivo final propor um conjunto de práticas híbridas
para gestão de escopo de projetos, para tanto foi necessário identificar a lista de
práticas ágeis e tradicionais, a partir das quais os métodos híbridos foram avaliados,
proporcionando uma matriz comparativa de práticas entre os métodos híbridos. A
partir da matriz foi possível elaborar a proposição do conjunto de práticas híbridas.
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4

MÉTODO DE PESQUISA
Este capítulo apresenta a classificação e justificativa para seleção do método

de pesquisa e os critérios utilizados para validação do método selecionado.
Descreve, ainda, as características da empresa selecionada para o estudo de
caso,como ela foi contatada e, finalmente, relata como a pesquisa foi conduzida e
qual sua divisão de fases.
4.2

Classificação da Pesquisa
O objetivo primário desta pesquisa foi definido como sendo: “propor um

conjunto de práticas para gestão de escopo de projetos de SI, composto por práticas
tradicionais (que funcionam melhor com escopo fechado) e práticas ágeis (que têm
melhor desempenho com escopo variável). Como o objetivo do estudo sugere, esta
pesquisa é de natureza aplicada, pois tem por objetivo resolver necessidades ou
problemas concretos e imediatos, fornecendo uma resposta direta ao problema
apresentado (BONAT, 2009; VILAÇA, 2010).
A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, pois examina a natureza, com o
alcance das interpretações possíveis, o fenômeno estudado, suas principais
características de profundidade e produção de conhecimento de forma verticalizada,
buscando a essência do assunto (BONAT 2009). É classificada, ainda, como
exploratória, em função do seu objetivo de proporcionar maior familiaridade com o
problema, aprimorar idéias ou descobrir intuições (GIL, 2010).
Será conduzida por meio de estudo de caso único, por ser uma investigação
empírica, que sonda um fenômeno contemporâneo, em profundidade e em seu
contexto de mundo real (YIN 2015). Segundo Zanni, Moraes, Mariotto (2011) a
validade do conhecimento adquirido por meio do método de estudo de caso único,
tem sido contestada. Entretanto, argumentam, a generalização pode se dar por
transferibilidade, que é entendida pela possibilidade de utilização dos procedimentos
e

resultados

apresentados

para

situações

semelhantes,

respeitadas

as

particularidades em novos contextos. Respondem, assim, a uma das críticas feitas
ao método que é a impossibilidade de generalização (ZANNI, MORAES,
MARIOTTO, 2011; Yin 2015).
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Outra razão para se utilizar um estudo de caso único é a possibilidade de
disponibilizar às organizações mecanismos valiosos que permitam organizar e
interpretar a experiência, de forma a construir uma compreensão compartilhada
(BONAT 2009).
4.3

Critérios para Validação do Método
Segundo Yin (2010) há quatro testes possíveis para validação de uma

pesquisa de estudo de caso. Ele disponibiliza também táticas para lidar com essas
validações. Para este estudo serão considerados dois destes testes.
O primeiro teste é a validade do constructo, cujo objetivo é identificar medidas
operacionais adequadas para os conceitos estudados. Visando reforçar a validade
do constructo foi selecionada a tática de multiplas fontes sendo elas: a entrevista e
um levantamento, utilizando como instrumento um questionário (YIN, 2010).
O segundo teste é a confiabilidade, que objetiva demonstrar que as operações
do estudo podem ser repetidas com resultados compatíveis com os da pesquisa
original. A estratégia selecionada é o protocolo de estudo de caso (YIN, 2010).
Os testes que não serão considerados nesta pesquisa são de validades interna
e externa. A validade interna se aplica a estudos que buscam relações causais, o
que não se aplica aos interesses desta pesquisa. A validade externa trata o domínio
pelo qual as descobertas podem ser generalizadas (YIN, 2010). Porém, Zanni,
Moraes e Mariotto (2011) dizem que o objetivo do estudo de caso único não é
representar o mundo e sim o caso, que estudado em profundidade, permite uma
compreensão mais precisa das circunstâncias em que os fenomenos ocorreram.
4.4

Seleção da Empresa para o Estudo de Caso
A empresa selecionada para o Estudo de Caso é uma fintech, startup líder no

segmento de empréstimos on-line, que atua em um mercado, extremamente,
dinâmico. O fato de utilizarem cronograma para projetos pontuais, de forma
associada ao processo scrum configura um método híbrido para gestão de projetos,
que é a característica particular necessária a este estudo.
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A empresa foi contatada por meio de e-mail de apresentação constante no
Apêndice B endereçado ao Diretor de TI. Foi estabelecido um ponto focal
(responsável pelo escritório de projetos da organização - PMO), para contato com o
pesquisador, que também foi o respondente da entrevista.
4.5

Fases da Pesquisa
Este trabalho foi dividido em 4 fases. A primeira, refere-se à revisão

bibliográfica desenvolvida no Capítulo 2. A segunda trata da elaboração da Matriz
Comparativa de práticas entre métodos híbridos no Capítulo 3. A terceira etapa é a
realização do estudo de caso a ser desenvolvido no Capítulo 5 e, finalmente, na
quarta etapa é feita a análise dos resultados, descrita no Capítulo 6. A Figura 2,
disponível no subcapítulo 1.5, ilustra as fases e seus conteúdos. Cada uma das
fases será detalhada a seguir.
4.5.1 Etapa 1 - Fundamentos
Na primeira etapa do estudo foi realizada uma revisão bibliográfica, com o
objetivo de identificar modelos híbridos de gestão de projetos, práticas tradicionais e
ágeis para gestão de projetos com ênfase em escopo. A etapa iniciou com
pesquisas ao portal Google Scholar, utilizando as seguintes palavras chave:
métodos híbridos e métodos híbridos escopo, modelos híbridos e modelos híbridos
escopo, abordagens híbridas e abordagens híbridas escopo e suas variantes em
inglês. Avaliados os resultados das pesquisas, foram selecionadas as fontes
primárias: Bianchi (2017), Boehm e Turner (2003b). A partir desses, foram
identificadas fontes secundárias que apresentavam modelos híbridos, conforme
apresentado no Quadro 17.
Com o objetivo de identificar práticas tradicionais e ágeis de gestão de projetos
foram empreendidas outras duas vertentes de pequisa: 1) tradicional – a partir de
Patah e de Carvalho (2012), como referência primária, foram identificados os guias
para aprofundamento nas práticas tradicionais; 2) ágil – a partir do Manifesto (2018)
e Bassi (2008), como fontes primárias, foram identificadas as referências para
investigação das práticas ágeis de scrum e XP, conforme apresentado no Quadro
17.
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Quadro 17 - Referências Primárias Versus Referências Secundárias

Referência Primária

Bianchi (2017)

Boehm, Turner(2003b)
Patah, de Carvalho (2012)
Manifesto Ágil e Bassi (2008)

Referência Secundária
Nawrock (2005)
Rahimian e Ramsin (2008)
Cho (2009)
Batra (2010)
Zaki, Moawad (2010)
Seyam, Galal-edeen (2011)
Amaral et. al (2011)
Ambler (2013)
Binder, Aillaud, Schilli (2014)
Ahmad, Soomro, Brohi (2014)
Cooper (2014)
Sommer et. al (2015)
Silva (2015)
Boehm, Turner (2003a)
PMI (2017a)
IPMA (2006)
ScrumAlliance
Beck (2001)

Fonte: Próprio autor
Quadro 18 - Principais Referências

Principais Referências
Autor
Ano
Autor
Boehm
2003a e 2003b Batra
Bianchi
2017
Zaki, Moawad
PMI
2017a
Seyam, Galal-edeen
IPMA
2006
Amaral et. al
ScrumAlliance
Ambler
Beck
2001
Binder, Aillaud, Schilli
Manifesto Ágil
Ahmad, Soomro, Brohi
Nawrock
2005
Cooper
Rahimian e Ramsin
2008
Sommer et. Al
Cho
2009
Silva

Ano
2010
2010
2011
2011
2013
2014
2014
2014
2015
2015

Fonte: Próprio autor

O Quadro 18 apresenta um resumo das referências mais relevantes na
elaboração desta pesquisa.
Além dos artigos citados, foram identificados outros artigos por meio de
consulta ao portal Google Scholar. Vale ressaltar que a utilização do portal Google
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foi adotada por fornecer material de bases relevantes como: IEEE, Scielo,
Researchgate, universidades, entre outros.
4.5.2 Etapa 2 - Método Híbrido
A partir do referencial teórico levantado, foi definida a lista de práticas
tradicionais e ágeis que comporiam as linhas da Matriz Comparativa de Práticas
entre Métodos Híbridos.
O próximo passo foi compor as colunas da matriz. Cada método híbrido
identificado na literatura foi adicionado a uma coluna da Matriz e as práticas
identificadas para cada método foram preenchidas no cruzamento entre linha e
coluna. O resultado é a Matriz Comparativa de Práticas entre Métodos Híbridos que
demonstrra um resumo comparativo de práticas adotadas pelos métodos híbridos.
No próximo passo, a partir da análise da Matriz Comparativa, o autor propõe
um conjunto de práticas híbridas para gestão de escopo de projetos.
4.5.3 Etapa 3 - Estudo de Caso
Foram elaborados três instrumentos para realização do estudo de caso. O
primeiro é o Protocolo de Estudo de Caso, a ser utilizado para garantir a
confiabilidade da pesquisa e para orientar o pesquisador na realização da coleta de
dados (YIN, 2010), pois a documentação do processo de coleta e análise é um fator
chave para atender ao rigor necessário à realização da pesquisa (DUBÉ, PARÉ;
2003).
O Protocolo de Estudo de Caso está disponível no Apêndice A, ele é composto
por 3 seções: visão geral do estudo de caso, que contém, principalmente, a
justificativa para seleção da empresa, finalidade e ambiente do estudo de caso. No
Apêndice B está disponível o e-mail de apresentação. E, no Apêndice C, econtra-se
o roteiro de perguntas para entrevista e detalhes sobre como as informações
precisavam ser coletadas e o porquê delas serem coletadas (YIN, 2010).
Considerada por Yin (2010) uma das fontes mais importantes de informação, a
entrevista curta, mais focada (YIN, 2010) é o segundo instrumento. O roteiro para
entrevista foi elaborado considerando os 5 fatores críticos para determinar se um
projeto é melhor gerenciado utilizando metodos ágeis, tradicionais ou híbridos,
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apresentados por Bohem, Turner (2003). Dentre estes fatores foram selecionados
pelo autor: tamanho do projeto, organização e times e dinamismo da organização ou
do mercado em que está iserido. O fator criticidade do produto não foi considerado,
pois os projetos de uma financeira não colocam em risco vidas únicas ou múltiplas
(SEYAN, 2011).
A senioridade do pessoal da empresa será obtida a partir dos resultados do
questionário. O fator cultura foi desconsiderado, pois, de acordo com Bohem e
Turner (2003), refere-se ao conforto das pessoas com relação a ambientes regrados
ou com alto grau de liberdade, não sendo possível dentro do escopo deste trabalho
obter informações consistentes sobre este fator. O roteiro de entrevistas foi aplicado
ao PMO da empresa e está disponível no Apêndice C.
Finalmente, o terceiro e último instrumento é o questionário. A maioria das
pesquisas exploratórias envolvem, além de levantamento bibliográfico, entrevistas
com pessoas que possuem experiência com o problema pesquisado (Gil 2002). De
acordo com Selltiz, Wrightsman e Cook (1987), o questionário apresenta as
seguintes vantagens: são menos dispendiosos de ser aplicados, evitam possíveis
vieses do entrevistador e o anonimato faz com que os respondentes se sitam mais
seguros.
Para a seleção dos respondentes foram estabelecidos os seguintes critérios:
pessoas que atuem como dono do produto, scrum Master, gerente de projeto, líder
técnico, profissionais do escritório de projetos e desenvolvedores mais experientes.
Para elaboração do questionário foram seguidos os seguintes passos. Com
base na Matriz Comparativa de Práticas entre Métodos Híbridos, foi identificado um
conjunto de práticas descritas no item 4.3 e, com base em ambos, foi elaborado o
questionário disponível no Apêndice E. As perguntas do questionário foram
distribuídas conforme apresentado no Quadro 19.
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Quadro 19 - Distribuição de Perguntas do Questionário

Perguntas

Aplicação

De 1 a 6

Elaborar perfil dos
respondentes.

De 7 a 29

Resultados da pesquisa.

De 30 a 32

Identificar a frequência de
utilização de processos e
artefatos e papéis para
complementar a análise.

Onde encontrar
Subcapítulo 5.2 Perfil dos
respondentes
Subcapítulo 6.1 Análise dos
Resultados
Subcapítulo 6.1 Análise dos
resultados

Fonte: Próprio autor

Para atender à seção 3 do Protocolo de Estudo de Caso, foi elaborado o
Quadro 20, que relaciona as perguntas que compõem o questionário com as
práticas, assim como o objetivo da pergunta. Esse quadro está disponível no
Apêndice F.
O questionário foi submetido a avaliação de 3 profissionais para validação: um
da empresa, um doutorando e um especialsita em projetos. Em seguida, foram feitos
os ajustes necessários, o que resultou na versão final do documento.
A segunda etapa do estudo de caso trata a coleta e a consolidação dos dados,
esse proccedimento será descrito no subcapítulo 5.2. A entrevista com o PMO foi
realizada, durante uma reunião, em 28 de agosto de 2018, quando foi aplicado o
roteiro de entrevistas, disponível no Apêndice C. Durante a entrevista perguntas
complementares foram feitas com o objetivo de buscar o aprofundamento sobre
determinados tópicos.
Os dados foram consolidados da seguinte forma. As respostas foram gravadas
em áudio, utilizando aplicativo disponível em celular. Depois, esses resultados foram
transcritos pelo autor, utilizando a ferramenta Word. O registro encontra-se
disponível no Apêndice G.
Já o questionário foi enviado aos participantes, via um correio eletrônico, com o
convite para responder à pesquisa de maneira on-line, utilizando a plataforma
SurveyMonkey®. O correio foi encaminhado pelo autor da pesquisa ao PMO e ele o
distribuiu aos respondentes. Essa abordagem foi necessária em função dos
requisitos de segurança exigidos pela organização. O questionário ficou disponível
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para respostas de 18 a 31 de outubro de 2018. Foram enviados 25 correios
eletrônicos, com o convite para resposta ao questionário. Quinze pessoas
atenderam ao convite, sendo que todos os questionários respondidos foram
utilizados.
Os dados foram registrados na ferramenta de pesquisa on-line. Posteriormente,
foram exportados para planilha excel salva com o nome ‘Resumo Geral’. No arquivo
são listadas todas as perguntas do questionário, com as respectivas opções,
totalizando o número de respondentes, por opção de resposta. Com base em dados
analíticos disponibilizados pela ferramenta foi salvo o arquivo ‘Complemento’ onde
constam as informações complementares preenchidas pelos respondentes. Ambos
os resultados encontram-se disponíveis nos apêndices H e I, respectivamente.
4.5.4 Etapa 4 - Análise dos Resultados
O Capítulo 6 – Análise dos Resultados - está dividido em duas etapas. A
primeira dedicada à análise dos dados obtidos, utilizando a estratégia de proposição
teórica, que ajuda a organizar toda a análise, apontando as condições relevantes a
serem descritas e explicações a serem examinadas (YIN, 2010). Na segunda etapa
6.2 são apresentadas as recomendações com as oportunidades de melhorias
identificadas durante a análise dos dados.
Nesse capítulo foram apresentadas as justificativas para seleção do método, as
etapas necessárias para cobertura do método selecionado e foram detalhados os
passos para a preparação do estudo de caso, coleta de dados e análise dos
resultados.
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5

ESTUDO DE CASO
Este capítulo tem por objetivo apresentar o estudo de caso e está dividido da

seguinte forma:

apresentação das características da

empresa,

perfil dos

respondentes, descrição do processo de gestão de escopo da organização estudada
e consolidação dos dados obtidos. O estudo foi realizado em uma organização
denominada, neste trabalho, de Empresa X.
5.1 Características da Empresa
A empresa X teve sua origem em um grupo de pessoas à procura de um
modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de incerteza, o
que caracteriza uma Startup. É nacional, está no mercado desde 2015 e é líder no
segmento de empréstimo on-line. A empresa X utiliza inovações e novas tecnologias
para atuar no mercado financeiro. Por ser uma fintech ela é de base tecnológica
conduzida por meio de projetos, utiliza tecnologia de ponta e sistemas modulares.
Sua proposta é oferecer empréstimos a juros mais baixos, de forma totalmente online, sem que o cliente tenha qualquer contato com a empresa. Tudo deve acontecer
por meio do site. No último ano ela, praticamente, dobrou de tamanho, contando
hoje com, aproximadamente, 120 funcionários, dos quais 60 % a 70 % trabalha na
área de TI. Para acompanhar o dinamismo do mercado e da própria empresa a
estrutura organizacional muda com frequência.
A empresa foi selecionada porque, embora seu método de desenvolvimento
seja baseado no scrum, quando necessário ela utiliza o apoio de práticas de outros
métodos para gestão. Toda a área de TI atua dividida em esquipes Scrum, o dono
do produto que escreve a estória, é realizado o planejamento da sprint, os
desenvolvedores e testadores atuam durante o desenvolvimento, ao final da sprint
são realizadas a revisão e a retrospectiva da sprint.
Porém, alguns projetos de grande porte como, por exemplo, o ERP adquirido
pela empresa, são conduzidos utilizando outras ferramentas de gestão como
cronograma e/ou EAP. Mas, segundo foi informado, mesmo quando utiliza tais
ferramentas, o desenvolvimento do sistema acontece dentro de uma estrutura
Scrum. A organização conta com 10 equipes de desenvolvimento de sistemas
compostas por, aproximadamente, 10 pessoas divididas em:
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1) um dono do produto – que escreve as estórias de usuários;
2) um líder técnico - que comanda os desenvolvedores;
3) um QA - que faz os testes;
4) um Devop - que cuida da infraestrutura;
5) um Scrum Master - que atua em mais de uma equipe; e
6) um time de governança - que cuida dos processos.
5.2

Perfil dos Respondentes
O perfil do PMO, a quem foi aplicado o roteiro de entrevistas, é de 18 anos de

atuação em TI/SI. Dos quais, 16 anos, atuando, diretamente, em projetos e há 1 ano
e 3 meses nessa organização. É formado em Publicidade e Propaganda com pósgraduação em Análise Orientada a Objeto. Possui as certificações PMP® e PSM1.
Foram elaborados quadros com os resumos dos perfis dos respondentes. A
experiência profissional está organizada no Quadro 21, cuja composição são as
opções de resposta disponíveis e o total de respondentes que se enquadra em cada
opção para tempo em TI/SI e tempo em projetos.
Quadro 21 - Experiência Profissional dos Respondentes
Tempo de Atuação em
Opções em Anos
TI / SI
Projetos
Até 2
De 2 a 5
De 5 a 10
De 10 a 15
Acima de 15
Total Respondentes
Fonte: Próprio autor

3
5
3
1
3
15

4
5
2
2
2
15

Os respondentes foram questionados também sobre sua experiência atuando
em diferentes papéis comuns no desenvolvimento de sistemas. Um resumo do
resultado, encontra-se disponível no Quadro 22. A primeira coluna apresenta as
opções de papéis disponíveis para preenchimento, a segunda coluna o total de
respondentes que preencheu o tempo para cada função disponível e a última coluna
apresenta o tempo médio de atuação naquela função. Vale ressaltar que o tempo
médio foi obtido pela média aritmética simples da somatória dos tempos de
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experiência dos respondentes para cada função, dividido pelo número de
respondentes que atuaram na função.
Quadro 22 - Papéis Executados por Quanto Tempo
Total de
Respondentes

Tempo Médio
(em anos)

Desenvolvedor
Tester
Líder Técnico / Arquiteto
Gerente de Projetos
scrum Master

8
4
3
3
4

9
3
6
5
3

Product Owner / Analista de
Negócios

4

3

Funções Executadas

Fonte: Próprio autor

Já o Quadro 23 apresenta o tempo que os respondentes atuam na empresa,
sendo que a primeira coluna traz as opções de tempo disponíveis para seleção no
questionário e a segunda coluna os totais de respondentes por opção selecionada.
Os resultados detalhados podem ser verificados no Apêndice H.
Quadro 23 - Tempo de Experiência na Empresa X
Opções em Anos
Menos de 1
De 1 a 2
De 2 a 3
De 3 a 4
Mais de 4
Total Respondentes
Fonte: Próprio autor

Tempo de Atuação na
Empresa
11
3
0
0
1
15

Analisando este conjunto de informações pode-se perceber que em sua
maioria os respondentes possuem de média a boa experiência em projeros de TI.
Percebe-se também que a equipe possui o maior tempo médio de experiência em
desenvolvimento. O tempo de auação dos respondentes na Empresa X é baixo, em
função da própria empresa ser muito jovem. De forma geral, os respondentes
possuem experiência suficiente para responder à pesquisa de forma consistente.
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Foram obtidas, ainda, informações sobre a formação dos respondentes que,
em sua maioria, são graduados em áreas relacionadas à TI. Sobre certificações dos
15 respondentes 8 são certificados em métodos de gestão de projetos, sendo que
5 possuem certificações em métodos tradicionais e ágeis de gestão de projetos.
Fato que ratifica o conhecimento necessário para responder à pesquisa de forma
satisfatória.
5.3

Coleta e Consolidação de Dados

5.3.1 Processo de Gestão de Escopo da Empresa
Com base em todas as informações levantadas pode-se dizer que a gestão de
escopo da organização acontece conforme descrito na sequência.
Anualmente, é definido um roadmap de projetos para a empresa. Os projetos
são direcionados para as equipes Scrum para desenvolvimento. Ao se iniciar um
projeto, o dono do produto (conhecido na empresa como Product Owner – P.O.),
começa a escrever o backlog do produto para o projeto. Quando o backlog do
produto atinge um nível de maturidade julgado adequado por ele, inicia-se a
utilização do backlog do produto para entrada em sprint. Para tanto é realizado o
plano da sprint, momento em que itens do backlog do produto são retirados e
adicionados ao backlog da sprint.
Após definido o objetivo da sprint, os trabalhos de desenvolvimento se iniciam.
A reunião de Scrum diário acontece, conforme proposto pelo método e ao final da
sprint é realizada a sua revisão, momento em que o dono do produto avalia o
incremento gerado. Caso haja necessidade de ajustes em alguns itens, eles serão
registrados para tratamento na próxima sprint.
A empresa sinalizou dificuldades na implementação do escopo de alguns
projetos. Por algum motivo, ainda não conhecido, o escopo de alguns projetos se
perde causando impactos que vão desde a implementação de funcionalidades não
adequadas às espectativas até requisitos que não são atendidos. Foi sinalizado
também que há situações em que a implementação do projeto se prolonga além do
que se espera para o tamanho do escopo e percebe-se que o escopo nunca se
esgota e o projeto também não se encerra.
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5.3.2 Consolidação dos Dados
O Quadro 24 apresenta, na primeira coluna, as principais perguntas realizadas
e na segunda um resumo das principais respostas. De forma geral, na entrevista
com o PMO foi constatado que a empresa não é grande, mas é ágil e atua em um
mercado muito dinâmico. Segundo o PMO, a todo momento entram e saem
empresas desse mercado. A empresa utiliza tecnologia de ponta, sistemas
modulares e a área de TI correponde a uma fraçao de 60 % a 70 % da empresa
toda. Por esses motivos a gestão assertiva de projetos é tão relevante para esta
organização. A transcrição integral da entrevista realizada com o PMO consta no
Apêndice G.
Quadro 24 - Resumo Entrevista com PMO
Pergunta
Resumo da Resposta
Empréstimo pessoa física. Principais concorrentes bancos e
Mercado em que atua
fintechs.
Dinamismo deste
Muito dinâmico a toda hora aparece empresa nova e outras
mercado
saem.
Tamanho da
120 funcionários, em um ano praticamente dobrou de
organização
tamanho. A TI é 60 a 70% do total da empresa.
É muito grande. Trabalha com road map anual e entram
Dinamismo da
coisas durante o ano. A empresa é líder no mercado de
organização
empréstimo online.
Acompanha o
Sim, pois o desenvolvimento é totalmente interno, usa
mercado facilmente? tecnologia de ponta e muito modular.
Há informação
Metodo é baseado em Scrum e aberto o suficiente para
adicional?
utilizar outras ferramentas se necessário.
Fonte: Próprio autor

A seguir serão apresentadas as respostas obtidas para as perguntas de 7 a 32,
que estão relacionadas às práticas de gestão de escopo de projetos. Os resultados
serão apresentados em gráficos, sendo que os dados originais encontram-se
disponíveis no Apêndice H.
As respostas sobre o tema ‘Coleta e Registro de Requisito’ abordado pelas
práticas sugeridas PH1 e PH12, respectivamente, foram obtidas por meio das
perguntas 10 e 18. A pergunta 10 afirma que os requisitos são documentados,
detalhadamente, de forma clara, objetiva, verificável, mensurável, testável e
rastreável. Conforme pode ser verificado no Gráfico 01 , 47 % dos respondentes
concorda com essa afirmação, ao passo que 46 % não concorda. Percebe-se,
portanto, uma divisão de opiniões.
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Uma possível explicação para essa divisão pode ser a questão de que algumas
equipes utilizam práticas tradicionais, enquanto outras usam, basicamente, o Scrum.
Assim, as pessoas que atuam em equipes que utilizam práticas tradicionais podem
visualizar a prática de documentação de requisitos como existente e outras equipes
não. Seguindo esse raciocínio essa divisão reforçaria a utilização dos dois métodos
pela Empresa X.
Gráfico 01 – Pergunta 10 – Requisitos Documentados Detalhadamente

Requisitos Documentados Detalhadamente
40%

40%
35%

33%

30%
25%
20%
15%

13%
7%

10%

7%

5%
0%
Não
Concordo;

Concordo
pouco;

Não concordo
nem discordo;

Concordo na
maior parte
das vezes;

Concordo
Totalmente.

Fonte: Próprio autor

A pergunta 18 trata da definição do backlog do produto. E, conforme Gráfico
02, 86 % dos respondentes entendem que a prática é executada na empresa.
Informação ratificada pelas respostas obtidas para a pergunta 31, que podem ser
verificadas no Quadro 25, que busca saber a frequência de utilização dos artefatos
nas equipes.
Essa resposta mostra que 93 % dos respondentes entendem que o backlog do
produto é elaborado. A composição das respostas descritas, indica que há
identificação dos requisitos, seja com características ágeis ou tradicionais, mas que
o registro dos requisitos acabam, na grande maioria das vezes, sendo registrados no
backlog do produto.

87

Gráfico 02 – Pergunta 18 – Utilização do Backlog do Produto

Utilização do backlog do Produto
53%

60%
50%

33%

40%
30%
20%
10%

7%

7%
0%

0%
Não
concordo;

Concordo
pouco;

Não
concordo
nem
discordo;

Concordo na
maior parte
das vezes;

Concordo
totalmente.

Fonte: Próprio autor
Quadro 25 – Pergunta 31 – Artefatos Produzidos na Empresa e Frequência de
Utilização

Assinale os artefatos utilizados na empresa e a frequência com que são usados.
Artefatos
Documento de Visão;
Business Case;
Documentação de Requisitos / Matriz
de rastreabilidade;
Especificação de Escopo;
EAP/WBS;
Solicitação de Mudanças;
Aceite de Entregas;
Status de Desempenho de Projetos;
Backlog de Produto;
Backlog da Sprint;
Incremento.

Quase nunca

Algumas
vezes

Na maior parte
das vezes

Sempre

38%
38%

54%
31%

0%
31%

8%
0%

0%

54%

23%

23%

0%
8%
31%
0%
0%
0%
0%
15%

38%
62%
8%
7%
13%
7%
13%
23%

31%
23%
46%
33%
33%
14%
13%
23%

31%
8%
15%
60%
53%
79%
73%
38%

Fonte: Próprio autor

A definição do escopo é abordada pela prática sugerida PH3 – Profundidade do
escopo em diferentes níveis ao longo do projeto. Este tema foi abordado por meio
das perguntas 9, 17 e 12.
O Gráfico 03 mostra os resultados da pergunta que trata a definição de escopo
de alto nível, onde 94 % dos respondentes concorda que há uma definição de
escopo de alto nível para os projetos. Por outro lado, o Gráfico 04 mostra que 43 %
dos respondentes não concorda que haja um planejamento de dois níveis ou mais,
com detalhamento de escopo progressivo. O fato dos respondentes entenderem que
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há uma definição de escopo de alto nível, mas não conseguirem visualizar o
detalhamento deste escopo, pode ser um dos causadores dos problemas, relatados
pela organização, uma vez que, aparentemente, o detalhamento do escopo não é
claro para todos.
Já a pergunta 12 busca identificar uma prática tradicional onde o escopo é
descrito, detalhadamente, e espera-se que ele não mude. 53 % dos respondentes
concorda, parcialmente, com a existência dessa prática, conforme pode ser
verificado no Gráfico 05. É possível que a concordância parcial se deva ao fato de,
apesar de existir uma descrição inicial, ela muda ao longo do projeto. Um dos
respondentes complementou a resposta, justamente reforçando que: “Há uma
descrição inicial, mas ela muda”. A equipe tem de evidenciar estas mudanças e se
adequar à situação.
É importante definir os limites, mas não pode ser “escrito na pedra”, pois
ajustes podem ser necessários.” Assim, percebe-se que, na prática, há a definição
de alto nível e as equipes precisam se adequar e evidenciar quais mudanças foram
necessárias.
Gráfico 03 – Pergunta 09 – Descrição do Escopo de Alto Nível

Fonte: Próprio autor
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Gráfico 04 – Pergunta 17 – Planejamento em Níveis com Aprofundamento
Gradativo do Escopo

Fonte: Próprio autor
Gráfico 05 – Pergunta 12 – Descrição Detalhada do Escopo e Espera-se que
ele não Mude

Descrição Detalhada do Escopo e Espera-se
que ele não mude
53%
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pouco;

Não
concordo
nem
discordo;

Concordo na Concordo
maior parte totalmente.
das vezes;

Fonte: Próprio autor

A PH4 - Definição do backlog da sprint, foi verificada por meio das perguntas
20 e 16. Conforme pode ser visto no Gráfico 06, aproximadamente, 100 % dos
respondentes concordaram que a prática existe.
Questionados sobre a associação entre práticas tradicionais e planejamento da
sprint, com respostas verificáveis no Gráfico 07, 60 % dos respondentes concordam
que a prática acontece na organização. Essas respostas são aderentes ao cenário
descrito pela Empresa X, uma vez que, quase 100 % concorda que a definição do
backlog da sprint acontece, porém como nem todas as equipes atuam em projetos
híbridos, do ponto de vista do autor, é natural que um número menor de

90

respondentes 60 % percebam a associação entre práticas tradicionais (criar
EAP/WBS e cronograma) com práticas ágeis, como gerar o backlog da sprint.
Gráfico 06 – Pergunta 20 – backlog da Sprint

Fonte: Próprio autor
Gráfico 07 – Pergunta 16 – Associação entre EAP/WBS e Cronograma com
Sprint

Associação entre EAP/WBS e Cronograma
com Sprint
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25%
20%
15%
10%
5%
0%

27%

27%

Não
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nem
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Concordo
na maior
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vezes;

13%
0%
Não
concordo;

Concordo
pouco;

Concordo
totalmente.

Fonte: Próprio autor

A prática PH5 – Reunião Diária - foi verificada utilizando as perguntas 27 e 28.
A pergunta 28 busca saber se a organização recebe bem mudanças, o que
conotaria uma mentalidade ágil. As respostas apresentadas no Gráfico 08 mostram
que 87 % dos respondentes concorda que mudanças são bem vindas, porém 13 %
não concorda, necessáriamente, com essa afirmação. O que demonstra, que para o
cenário da organização, a mentalidade não é tão ágil quanto seria desejável.
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Um dado importante é que os resultados apresentados no Gráfico 14 apontam
para uma unanimidade sobre a frequência de execução dessa prática, com 100 %
dos respondentes entendendo que a prática acontece sempre. Porém, quando a
questão é referente à atuação do dono do produto na gestão de mudanças, o
cenário muda.
Na pergunta 27, verificável no Gráfico 09, pode-se constatar que mais de 50 %
dos respondentes entendem que o dono do produto gerencia as mudanças na maior
parte das vezes e não sempre, como seria o recomendado. O que se pode concluir
é que apesar da prática acontecer, a gestão de mudanças apresenta oportunidade
de melhorias, assim como a mentalidade da organização em relação a elas.
Gráfico 08 - Pergunta 28 – Alterações no Escopo São Bem Vindas

Alterações no Escopo São Bem Vindas
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Fonte: Próprio autor
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Gráfico 09 - Pergunta 27 – Dono do Produto Gerencia Mudanças

Fonte: Próprio autor

A PH6 – Revisão da Sprint, pode ser verificada por meio das perguntas 22, 23,
24 e 25. A pergunta 22, cujos os resultados estão apresentados no Gráfico 10, está
relacionada à validação do escopo e busca identificar se há facilidade na
identificação do requisito que está sendo testado. Afirmativa para a qual 80 % dos
respondentes entendem que é fácil identificar o requisito que está sendo testado. Já
a Pergunta 23, com resultados no Gráfico 11, quer saber se é assegurado que as
mudanças e correções aconteçam. O resultado obtido é que 60 % entende que sim.
A questão 24 busca identificar se a gestão de mudanças é rígida (o que traria
uma característica tradicional). A resposta, que pode ser verificada por meio do
Gráfico 12, é que 67 % diz que não é rígida. Um respondente acrescenta que “Basta os envolvidos (gestores interessados, desenvolvedores, testers) discutirem e
validarem os impactos das mudanças. Menos burocracia gera simplicidade e mais
agilidade”. Um dado esperado, uma vez que a gestão das mudanças é realizada por
meio da dinâmica da revisão da sprint – atualização do backlog do produto/backlog
da sprint, mecânismo que traz flexibilidade e agilidade.
E, finalmente, a pergunta 25 busca saber se a mentalidade organizacional tem
alguma tendência tradicional. Os resultados obtidos, que podem ser verificados no
Gráfico 13, mostram que 74 % não concorda que a mentalidade seja tradicional. No
complemento um respondente reforça que o processo de alterações é bem rápido.
Essa resposta reforça os resultados obtidos nas respostas da pergunta 28. Assim,
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constata-se que a mentalidade é ágil, mas pode melhorar, assim como a garantia de
que as mudanças e correções aconteçam.
Gráfico 10 – Pergunta 22 - Fácil Identificar Requisito de Negócio que está
Em Teste
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Fonte: Próprio autor

Gráfico 11 – Pergunta 23 – Garantir que as Mudanças e Correções
Aconteçam
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Fonte: Próprio autor
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Gráfico 12 – Pergunta 24 – Gestão de Mudanças é Rígida
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Fonte: Próprio autor
Gráfico 13 – Pergunta 25 – Verifica se a Mentalidade é Tradicional

Verifica se a Mentalidade é Tradicional
47%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

27%
20%
7%
0%
Não
concordo;

Concordo
pouco;

Não
concordo
nem
discordo;

Concordo na Concordo
maior parte totalmente.
das vezes;

Fonte: Próprio autor

A PH7 - Retrospectiva da Sprint, foi verificada na pergunta 30 e, conforme
demonstrado no Quadro 26, 80 % dos respondentes entende que ela acontece
sempre, porém é uma prática que deveria ser vista por 100 % dos respondentes
como algo que acontece sempre.
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Quadro 26 - Frequência de Utilização dos Processos

Assinale os processos utilizados na empresa e a frequência com que são
utilizados.
Frequência de Utilização de Processos
Coletar Requisitos;
Definir Escopo;
Elaborar EAP/WBS;
Validar Escopo;
Controlar Escopo;
Planejar Sprint;
Reuniões Diárias;
Revisão da Sprint;
Retrospectiva da Sprint;
Desenvolvimento da Sprint.

Quase
nunca

Algumas
vezes

7%
0%
0%
7%
13%
0%
0%
0%
0%
0%

14%
7%
58%
27%
27%
0%
0%
13%
0%
0%

Na maior
parte das
vezes
43%
36%
25%
33%
27%
13%
0%
20%
20%
7%

Sempre
36%
57%
17%
33%
33%
87%
100%
67%
80%
93%

Fonte: Próprio autor

Finalmente, a PH8 - Adicionar o Cliente à equipe, foi levantada por meio da
pergunta 32. O resultado, verificável no Gráfico 14, mostra que 93 % dos
respondentes visualizam a atuação do dono do produto. A questão aqui, é que se
esperava que 100 % dos respondentes notassem essa atuação.
Gráfico 14 – Pergunta 32 – Existência de Papel da Equipe

Existência de Papel na Equipe
100%
80%
60%
40%
20%
0%

93%

100%

100%

100%

67%
47%

Fonte: Próprio autor

As perguntas 7 e 14 estão relacionadas a duas práticas que não foram
sugeridas no conjunto de práticas proposto por este estudo, mas que foram
questionadas aos repondentes.
A Pergunta 7 se refere à Prática PA4 – Criar a Visão. O resultado,
apresentado no Gráfico 15, mostra que 73 % dos respondentes entende que a
prática é executada na organização. Esse resultado se justifica em função do
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roadmap anual definido pela empresa. Embora não seja, exatamente, a prática ‘Criar
a Visão’, traz as principais informações constantes na ‘Visão’ sobre o objetivo e a
justificativa para a existência do projeto.
Gráfico 15 – Pergunta 7 – São Definidos Objetivos, Requisitos Básicos e
Justificativas no Início do Projeto

Fonte: Próprio autor

A Pergunta 14 se refere à Prática PT4 - Criar EAP (Estrutura analítica do
Projeto / WBS (Work Breakdown Structure). O resultado das respostas podem ser
verificados no Gráfico 16, onde se observa que 87 % dos respondentes entende que
a prática é executada na organização. Essas respostas estão alinhadas com o que é
praticado na organização, pois em casos de projetos grandes, técnicas e ou
ferramentas de GP tradicional, como a WBS, são adotadas.
Questionados sobre a relevância das práticas utilizando frases afirmativas que
iniciavam com “Acho importante...” os respondentes selecionaram as respostas
apresentadas no Gráfico 17. Percebe-se que as respostas concentram-se em
‘concordo totalmente’ e ‘na maior parte das vezes’, o que pode ter dois aspectos: 1)
todos, realmente, acham as práticas questionadas relevantes ou 2) há um viés de
que, sempre que questionados sobre a relevância das práticas, há uma tendência
em responder ‘sim’. De qualquer forma, há informações interessantes, como a
existência de um pequeno grupo de respondentes que entendem que práticas como
coletar requisitos, definir e controlar escopo não são tão importantes. Já, ao
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contrário do praticado na Empresa X, alguns respondentes não acham relevante a
reunião diária.
Gráfico 16 – Pergunta 14 – Divisão das Entregas em Partes Menores e Mais
Gerenciáveis

Divisão das Entregas em partes Menores e
Mais Gerenciáveis
47%
40%

50%
40%
30%
20%

7%

7%
0%

10%
0%
Não
concordo;

Concordo
pouco;

Não
concordo
nem
discordo;

Concordo na Concordo
maior parte totalmente.
das vezes;

Fonte: Próprio autor
Gráfico 17 – Perguntas Relativas a Relevância

Fonte: Próprio autor

De forma geral, os resultados do estudo de caso, mostraram aderência acima
do esperado às práticas propostas por este estudo.
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Das 8 práticas propostas, somente a prática PH3, que trata escopo definido em
níveis, não foi encontrada. Apesar de ter uma definição de escopo em alto nível, o
detalhamento gradativo não é observado pelos respondentes.
Por outro lado, duas práticas não sugeridas foram identificadas, sendo uma
ágil, que é a ‘Criação da Visão’ e a outra tradicional, que é a ‘Criação da EAP/WBS’.
Neste capítulo foram apresentadas as caracteríssticas da empresa, assim
como dos respondentes e a coleta e consolidação dos dados obtidos por meio da
pesquisa.
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6

ANÁLISE DOS RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES
Neste capítulo serão analisados os resultados expostos e serão realizadas as

recomendações derivadas da análise. Para facilitar o entendimento, a análise dos
resultados e recomendações seguirão a mesma ordem adotada no subcapítulo 5.3.2
Consolidação dos Dados.
6.2

Análise dos Resultados
Sobre PH1 e PH2 - Coleta e Registro de Requisitos, conclui-se que mesmo

para os métodos que não citam, explicitamente, a identificação de requisitos ou que
preveem que os requisitos já tenham sido levantados, antes mesmo do projeto
iniciar, com maior ou menor nível de detalhamento, requisitos são identificados para
os projetos. Não é possível a realização de um projeto sem este passo.
A pesquisa revelou que há a associação de métodos ágeis, como backlog do
produto e estórias de usuários, com práticas tradicionais como a identificação de
requisitos (mesmo que em alto nível) e WBS para a coleta e registro dos requisitos.
Porém, ainda assim, há oportunidade de melhorias, pois há um contingente (7 %) de
respondentes que não conseguem ver o detalhamento dos requisitos e que, ao
contrário, percebem a falta desse detalhamento com correções não previstas ao
longo do projeto.
Sobre a PH3 - Profundidade do escopo em níveis diferentes ao longo do
projeto, foi identificado que, apesar dos respondentes visualizarem uma definição do
escopo em alto nível (que está associada à prática tradicional PT2 – Definir Escopo),
eles não visualizam o detalhamento progressivo do escopo ao longo do projeto. Do
ponto de vista do autor, o achado mais relevante da pesquisa aos métodos híbridos,
foi o aprofundamento progressivo do escopo. Isto porque a definição do escopo de
alto nível fecha, de certa forma, o escopo trazendo a característica tradicional que
favorece o controle, ao mesmo tempo que depois permite que alterações no escopo
sejam acomodadas ao longo do projeto (utilizando o backlog do produto – PA5),
abrindo o escopo, trazendo a característica ágil, que favorece a flexibilidade
necessária ao escopo dos projetos.
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PH4 – Definição do backlog da Sprint. Apesar de um contingente de
respondentes (40 %) não visualizar a associação entre a prática tradicional WBS,
para definição e organização de um escopo de alto nível, com desenvolvimento do
projeto via backlog da sprint, a resposta à pergunta 14, que trata a divisão das
entregas em partes menores e mais gerenciáveis, 8 7% diz que a prática acontece,
reforça a existência da associação entre práticas.
Assim, é possível supor que a prática tradicional ajuda a limitar o escopo e a
organizá-lo para que, posteriormente, seja dividido nas diversas sprints. Outra
questão sobre esse tópico é que, embora, de forma geral, os resultados da pesquisa
sejam

aderentes

à

realidade

descrita

pela

Empresa

X,

analisando-os,

criteriosamente, 27 % dos respondentes entendem que a definição do backlog da
sprint acontece quase sempre, o que significa que para esse público, algumas vezes
essa prática não é realizada.
Considerando tratar-se de uma empresa baseada no método Scrum, em que
mesmo projetos híbridos passam pelo desenvolvimento utilizando o método Scrum,
espera-se que 100 % dos respondentes entenda que a definição do backlog da
sprint aconteça sempre.
PH5 – Reunião Diária. Essa é a prática mais estabelecida na Empresa X. A
mentalidade organizacional, apesar de apresentar oportunidade de melhorias, está
alinhada ao perfil da organização. Já a atuação do dono do produto, apresenta uma
necessidade de melhoria, uma vez que o ele não é visto gerenciando as mudanças,
o que faz parte do seu papel.
PH6 – Revisão da Sprint. Está, diretamente, associada à prática tradicional de
controlar o escopo, pois é por meio dela que os requisitos são dados como
concluídos ou retornam para o backlog do produto. O resultado da pesquisa indica
que as mudanças e correções não acontecem sempre, o que é preocupante em
função da importância da prática. O fato da gestão de mudanças não ser rígida
facilita ajustes de mudanças e correções que, de certa forma, não foram
gerenciadas. Pode-se dizer que por falha na dinâmica dessa prática as equipes
acabam precisando se adaptar para resolver questões que escaparam ao
gerenciamento.
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PH7 – Retrospectiva da Sprint. Detectou-se que por algum motivo a prática não
acontece sempre. Uma possível causa para esse desvio é que o Scrum Master atua
em mais de uma equipe, o que pode impactar a realização das cerimônias. Um dado
que chama a atenção sobre este tópico e pode ser verificado no Gráfico 14, é que
apenas 67 % dos respondentes visualiza a presença do Scrum Master. Nos métodos
tradicionais o gerente de projeto tem a responsabilidade de fazer o projeto
acontecer. O Scrum master é um facilitador e, de certa forma, guardião do processo
Scrum. Ele não pode fazer o projeto acontecer, mas deve garantir que as cerimônias
aconteçam.
PH8 – Adicionar Cliente à Equipe. Os resultados apontaram que o dono do
produto não está presente tanto quanto necessário (ou recomendado pela literatura),
assim como esperado pela própria empresa, que supõe ter um dono do produto para
cada equipe. Essa é uma grande oportunidade de melhoria, pois como a gestão do
escopo é atribuição do dono do produto, provavelmente, uma presença maior desse
papel nas equipes poderia trazer benefícios relevantes para o cenário de gestão de
escopo descrito pela Empresa X.
Apesar da prática PA4 - Criar Visão - não ter feito parte do conjunto de práticas
sugeridas por este estudo é uma prática relevante, pois agrupa as primeiras
informações importantes dos projetos. Como são informações de alto nível, sua
utilização como única fonte de requisítos, pode não ser apropriada. Porém, a prática
pode ser útil em um processo de priorização de projetos.
A prática PT4 - Criar EAP (Estrutura analítica do Projeto / WBS (Work
Breakdown Structure), que também não foi incluída no conjunto de práticas sugerido
pelo autor, foi identificada no estudo de caso e é utilizada para auxiliar na definição
de escopo de alto nível para alguns projetos. Uma utilização bem adequada dessa
prática, uma vez que ela facilita a organização dos requisitos de uma forma
hierárquica, auxilia na derivação desses requisitos para estórias de usuários, por
exemplo, e depois para backlog do produto.
As respostas às perguntas 30, 31 e 32 foram elaboradas para identificar a
frequência de uso dos processos e artefatos na organização (30 e 31) e os papéis
existentes nas equipes.

102

O Quadro 26 apresenta as frequências de utilização de processos na
organização. O destaque fica com as reuniões diárias que, percebe-se, é uma
prática estabelecida na empresa. Práticas como ‘Coletar Requisitos’, ‘Validar e
Controlar Escopo’ são vistas como não executadas por alguns respondentes.
A elaboração de EAP/WBS é vista como elaborada algumas vezes por 58 %
dos respondentes, essa resposta está muito alinhada ao que a empresa entende
que pratica. Uma informação relevante é que, aos olhos dos repondentes, a revisão
da sprint é realizada, ainda, menos vezes do que a retrospectiva da sprint, o que já
foi analisado como um resultado desfavorável para o processo utilizado pela
Empresa X.
A análise do Gráfico 14 mostra que dois papéis muito importantes do Scrum,
dono do produto e Scrum Master, não são vistos como presentes nas equipes por
parte dos respondentes. Talvez esse seja um sinal de alerta sobre a atuação desses
papéis na equipe, que se puderem ser aperfeiçoados e melhor percebidos, podem
reverter alguns dos problemas sinalizados pela empresa.
A análise dos dados diz que:


a maior parte das práticas utilizadas na empresa X são ágeis,
principalmente, no desenvolvimento, trazendo flexibilidade e agilidade,
inclusive, na acomodação de mudanças não previstas;

 as práticas tradicionais, como definição de escopo de alto nível e utilização
de WBS, contribuem para definição inicial de escopo, assim como a
organização geral do escopo previsto.
Por outro lado:
 o detalhamento progressivo do escopo não é praticado, o que prejudica o
tratamento do escopo de forma geral;
 a gestão de mudanças e correções apresenta oportunidade para melhorias;
 a associação do escopo não detalhado com a deficiência na gestão de
mudanças e correções pode acarretar problemas na gestão de escopo
(como sinalizado pela Empresa X); e
 atuação de papéis importantes para o scrum que pode ser melhorada.
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O conjunto de práticas proposto por esta pesquisa, vai ao encontro do que é
praticado na organização. As práticas propostas e encontradas na organização
estão apresentadas no Quadro 27.
Prática proposta não encontrada foi a PH3 - Profundidade do Escopo em níveis
diferentes ao longo do projeto.
Práticas não propostas e encontradas: PA4 – Criar a Visão e PT4 - Criar EAP
(Estrutura analítica do Projeto / WBS (Work Breakdown Structure).
Quadro 27 - Práticas Propostas Econtradas no Estudo de Caso

ID

Descrição

Objetivo

PH1

Identificação de Requisitos

Coletar, capturar e/ou analisar
requisitos dentro do projeto, prevendo
requisitos técnicos e não funcionais.

PH2

Priorização do Backlog do Produto Priorizar os requisitos identificados

PH4

Definição do Backlog da Sprint

PH5

Reunião Diária

PH6

Revisão da Sprint

PH7

Retrospectiva da Sprint

Manter a melhoria contínua

PH8

Adicionar cliente à equipe

Manter a proximidade entre o cliente
e a equipe

A partir do Backlog do Produto,
selecionar os requisitos que farão
parte da próxima Sprint.
Acompanhar a evolução do projeto,
realizando as três perguntas do
Scrum.
Validar o incremento a ser entregue,
assim como atualizar o Backlog do
Produto, caso seja necessário

Fonte: Próprio autor

6.3

Recomendações
PH1 e PH2 Coleta e Registro de Requisitos. A recomendação é que a

identificação e registro dos requisitos sejam praticados para 100 % dos projetos, de
forma clara e objetiva, para todos os membros da equipe. Há método híbrido
estudado que recomenda a inclusão de características técnicas e requisitos não
funcionais na identificação e registro dos requisitos, mesmo utilizando práticas ágeis.
O que é endoçado pelo autor.
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Sobre a técnica a ser utilizada para o registro, deve ser a que a equipe esteja
mais familiarizada. Na organização estudada utilizam-se estórias de usuários. O
importante é identificar e registrar os requisitos.
Específicamente, sobre PH2, os requisitos precisam estar refletidos no backlog
do produto, que é a ferramenta mais importante para gestão de escopo nos moldes
propostos por este estudo. O backlog do produto, deve ser claro e disponível para
todos os membros da equipe. É aconselhável que a Empresa X identifique o motivo
pelo qual 7 % dos respondentes não encherga o backlog do produto como,
frequentemente, utilizado na organização. E, caso necessário, deve elaborar um
plano de ação para o ajuste.
PH3 – Profundidade do Escopo em Níveis Diferentes ao Longo do Projeto.
Recomenda-se, fortemente, a definição do escopo em níveis diferentes ao longo do
projeto. Essa é uma prática muito presente nos métodos híbridos e muito importante
para se aliar controle e flexibilidade.
A Recomendação então é que se defina um escopo em alto nível no início do
projeto. Esse escopo deve prever um conjunto de requisitos, mais amplo e relevante
possível, para o projeto, com o cuidado de não tornar a etapa pesada ou demorada,
buscando “fechar” todos os requisitos do projeto. Aqui o equilibrio, embora subjetivo,
é a palavra chave.
Após essa definição, recomenda-se que os requisitos identificados sejam
detalhados a cada nova sprint ou iteração. Do ponto de vista do autor, é importante
também que seja realizada a gestão dos requisitos de alto nível e que a identificação
de novos requisitos seja avaliada para definir se é aumento de escopo. Já novos
requisitos identificados quando do detalhamento do requisito, a não ser em casos
excepcionais, deve se dar preferência por acomodá-los no backlog do produto sem
maiores impactos.
PH4 – Definição do backlog da sprint. Esse item requer um aprofundamento na
análise. Algumas perguntas não puderam ser respondidas pela pesquisa. Se 87 %
das pessoas entendem que a WBS é produzida e se todos os projetos são
executados utilizando o Scrum, porque 40 % dos respondentes não visualiza a
associação da WBS com o backlog da sprint? Outra questão é: - Por qual motivo 27
% das pessoas entende que a prática de Criar o backlog da Sprint não acontece? O
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planejamento não está acontecendo? Se acontece, por qual motivo há pessoas que
não o visualizam? Então, a recomendação é um aprofundamento nas questões e
elaboração de um plano de ação para melhorar os números, caso seja possível.
PH5 – Reunião Diária. Como se trata de uma prática estabelecida na empresa,
talvez a oportunidade aqui esteja na gestão de mudanças. É importante que o dono
do produto desenvolva estratégias para que a gestão de mudança, rastreabilidade
de requisitos e alinhamento com a equipe aconteçam de fato. Aparentemente este é
um dos maiores ofençores ao tratamento de escopo da Empresa X. É muito
interessante identificar a causa raiz desse problema e atuar para que seja
solucionado.
Sobre a mentalidade organizacional foi identificado que nem sempre as
mudanças são bem vindas, dado apontado por duas respostas distintas. Essa
informação pode ser fonte de oportunidade de melhoria pois, devido ao dinamismo
da empresa e do segmento em que atua, é relevante que as pessoas recebam bem
mudanças. Como nem todos agem assim, uma série de inconvenientes pode
ocorrer, desde a insatisfação do pessoal até prejuizos à produtividade. Então,
recomenda-se uma ação que ajude as pessoas a receberem melhor as mudanças,
que entendam que elas são necessárias e benéficas para o negócio.
PH6 – Revisão da Sprint – a gestão de mudanças é importante para a gestão
do escopo e neste estudo de caso revelou-se um ponto fraco da empresa analisada.
Para começar, pode-se melhorar a presença do dono do produto nas equipes.
Entretanto, dada a relevância do tema para a gestão de escopo, recomenda-se um
estudo mais detalhado em busca de causa raiz para a proposta de ações que
possam resolver ou mitigar o problema. Lembrando que o dono do produto é uma
peça-chave para o sucesso dessa gestão.
PH7 – Retrospectiva da Sprint. Uma recomendação aqui seria a ação de
reforço para que a prática seja executada para 100 % dos projetos em 100 % das
vezes. Sabe-se que o Scrum Master atua em mais de uma equipe o que, facilmente,
justificaria a falha na execução da prática. Então uma reflexão possível é sobre a
sua atuação. Ficam perguntas como: é relevante para a empresa que todas as
cerimônias sejam realizadas conforme recomenda a literatura? Há uma sobrecarga
de trabalho para o Scrum Master, que o impossibilita de garantir que todas as
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cerimônias sejam realizadas? O que de fato está prejudicando a realização dessa
cerimônia? São perguntas que, uma vez respondidas, podem melhorar, ainda mais,
o desempenho do processo utilizado pela Empresa X.
PH8 – Adicionar Cliente à Equipe – É um dos fundamentos dos métodos ágeis.
A presença do dono do produto na equipe é um dos maiores diferenciais desses
métodos. Devido à relevância desse papel na gestão de escopo, sua ausência pode
acarretar problemas relativos ao escopo. Assim, a recomendação é que se avalie,
com atenção, o motivo dessa ausência e atue, com rapidez, para que o problema
seja solucionado.
O conjunto de práticas proposto por esta pesquisa, após a avaliação por meio
de estudo de caso passa a ser o apresentado pelo Quadro 28 .
Quadro 28 – Conjunto de Práticas Final

ID
PH1

Descrição

Objetivo

Identificação de Requisitos

Coletar, capturar e/ou analisar
requisitos dentro do projeto, prevendo
requisitos técnicos e não funcionais.

Criar EAP (Estrutura analítica do
Projeto) / WBS (Work Breakdown Subdividir o trabalho total do projeto
PH9
Structure) ou PBS (Product
em partes menores.
Breakdown Structure)
PH2 Priorização do Backlog do Produto Priorizar os requisitos identificados
Definir o escopo de alto nível a ser
Profundidade do Escopo em níveis considerado para o projeto e que
PH3
diferentes ao longo do projeto
será detalhado/aprofundado ao longo
das iterações.
A partir do Backlog do Produto,
PH4 Definição do Backlog da Sprint
selecionar os requisitos que farão
parte da próxima Sprint.
Acompanhar a evolução do projeto,
PH5 Reunião Diária
realizando as três perguntas do
Scrum.
Validar o incremento a ser entregue,
PH6 Revisão da Sprint
assim como atualizar o Backlog do
Produto, caso seja necessário
PH7 Retrospectiva da Sprint
Manter a melhoria contínua.
Manter a proximidade entre o cliente
PH8 Adicionar cliente à equipe
e a equipe.
Fonte: Próprio autor
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Sobre a prática PA4 Criar Visão – O conteúdo que essa prática proporciona é
muito adequado para ser utilizado em momento de priorização de projetos. Assim,
seria interessante que empresas que possuem processo de gestão de demandas, a
utilizem como parte do processo.
Sobre a prática PT4 - Criar EAP (Estrutura analítica do Projeto / WBS (Work
Breakdown Structure), a recomendação é que se utilize essa prática (no contexto de
projetos híbridos), justamente para auxiliar na definição do escopo de alto nível.
Nesse sentido pode ser utilizada, mais com o enfoque do IPMA (2006) do que do
PMI (2017a), pois o IPMA prevê a decomposição hierárquica só do produto, gerando
o artefato PBS (Product Breakdown Structure).
A PH9 foi, intencionalmente, colocada fora da sequência numérica para que
fique registrado:
1) a ordem em que deve ser utilizada, logo após a identificação dos principais
requisitos dos projetos e antes dos requisitos irem para o backlog do
produto;
2) seu número é PH9 para que fique registrado que foi incluída após a
execução do estudo de caso.
Este capítulo trouxe a análise das informações obtidas a partir das pesquisas,
assim como um conjunto de recomendações.
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7

CONCLUSÃO
Este capítulo conclui a pesquisa com a retomada do objetivo do trabalho e

relato das conclusões, apresentação das contribuições teóricas e práticas e,
finalmente, são apresentadas as limitações do trabalho e sugeridos trabalhos
futuros.
7.2

Conclusão Geral
O objetivo geral desta pesquisa foi propor um conjunto de práticas para gestão

de escopo de projetos de SI, composto por práticas tradicionais (que funcionam
melhor com escopo fechado) e ágeis (que tem melhor desempenho com escopo
variável). Para tanto, a pergunta que a direcionou foi: qual é o conjunto de práticas
para gestão de escopo de projetos de SI, que combina práticas tradicionais, com
práticas ágeis, de forma complementar, para que o projeto possa se beneficiar das
vantagens advindas de cada método?
Entende-se que o objetivo principal do estudo foi alcançado, pois a partir do
estudo bibliográfico foi identificado um conjunto de oito práticas híbridas para gestão
de escopo. Dentre as práticas identificadas a PS3 - Profundidade do escopo em
níveis diferentes ao longo do projeto, destacou-se por viabilizar um melhor controle
do escopo, já que prevê um escopo inicial do projeto em alto nível. Por outro lado,
permite uma flexibilidade, uma vez que promove um aprofundamento gradativo do
escopo utilizando a dinâmica de alteração de um backlog de iterações (backlog do
Produto e/ou de Sprint).
Retomando os objetivos específicos definidos para este estudo, o primeiro
objetivo foi atingido por meio da análise da literatura, que permitiu o estudo dos 13
métodos híbridos de gestão de projetos encontrados, dentre os quais quatro se
destacaram por serem mais significantes, com maior número de detalhes e testados
em situações reais. São eles: Cocktail de Binder, Aillaud e Schilli (2014), XPRINCE
Nawrock (2005), Tragile de Seyam e Galal-edeen (2011) e o DAD de Ambler (2013).
O segundo objetivo específico era a identificação de práticas-chave das
atividades de gerenciamento de escopo tradicional e ágil. Entende-se que esse
objetivo também foi atingido. Uma vez que, a partir de Eder (2012), foram
identificadas 11 práticas tradicionais e 8 ágeis que foram integradas às práticas
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originadas do PMBOK, APM BoK, scrum e XP, gerando um conjunto final de 15
práticas ágeis e tradicionais a serem estudadas.
Finalmente, o terceiro objetivo específico definido para este estudo era a
elaboração de uma matriz comparativa de práticas entre métodos híbridos de gestão
de escopo de projetos. O objetivo foi cumprido partindo-se da lista de práticas ágeis
e tradicionais, que foram avaliadas para cada um dos 13 métodos híbridos
estudados. O resultado foi a produção de uma matriz comparativa de práticas entre
os quatro principais métodos híbridos estudados, apresentada no corpo deste
trabalho e a elaboração de uma matriz comparativa de práticas entre métodos
híbridos completa e disponível nos apêndices.
No estudo de caso realizado foram encontradas sete das oito práticas
sugeridas, identificadas na literatura. Somente uma prática não foi identificada na
organização, a PS3 - Profundidade do Escopo em níveis diferentes ao longo do
projeto. Entendida como a mais relevante para a composição, controle e flexibilidade
proporcionados pelos métodos tradicional e ágil, respectivamente.
Isso significa que, embora a organização pratique, intuitivamente, práticas
híbridas de gestão de escopo, a prática que traria maior equilíbrio entre o controle
(escopo fechado – tradicional) e a flexibilidade (escopo aberto – ágil) não é adotada,
o que apresenta uma oportunidade de melhoria em seus processos.
Foram identificadas também duas práticas não propostas: Criar a Visão e Criar
EAP (Estrutura analítica do Projeto) / WBS (Work Breakdown Structure), sendo que
a Criar EAP/WBS passou a ser incorporada ao conjunto final de práticas sugerido
pelo autor.
Foram

sugeridas

recomendações

para

que

melhorias

possam

ser

implementadas nas práticas utilizadas pela organização objeto de estudo.

7.3

Contribuições

7.3.1 Contribuições Teóricas
Conforme abordado na introdução desta pesquisa, para Eder (2012) a
confusão entre nomes e práticas de GP diminuem a qualidade das pesquisas na
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área. Assim, a primeira contribuição teórica alcançada por esta pesquisa é uma lista
consolidada de práticas ágeis e tradicionais para gestão de escopo, considerando as
práticas dos métodos PMBOK, APM BoK, Scrum e XP.
Segundo Bianchi (2017), há 13 métodos híbridos encontrados na literatura. A
segunda contribuição teórica deste estudo consiste no resultado da avaliação dos 13
sob a perspectiva das mesmas práticas, ou seja, uma matriz comparativa de práticas
entre os métodos híbridos.
Retomando as contribuições práticas previstas na introdução deste estudo, foi
considerado que há propostas de diversos métodos híbridos e terminologias
conflitantes, que os profissionais não sabem onde procurar recomendações ou quais
problemas precisam considerar (AMBLER, 2013) e que a descisão por quais
práticas utilizar para gerir um projeto pode se tornar complexa.
Assim, uma contribuição prática é a proposta de um conjunto de práticas
híbridas de gestão de escopo de projetos, composto por práticas ágeis que
flexibilizam o escopo do projeto, juntamente com práticas tradicionais que controlam
o escopo do projeto. Com destaque para a prática PH3 – Definição do Escopo em
níveis diferentes ao longo do projeto.
A segunda contribuição prática é que o estudo de caso único ofereceu à
organização mecanismos, como o questionário de levantamento elaborado para esta
pesquisa, que permitiram organizar e interpretar a experiência de forma a construir
uma compreensão compartilhada, possibilitando a expansão do aprendizado
potencial da organização (BONAT 2009), além de um conjunto de recomendações
que podem ser utilizadas para implementar as possíveis melhorias em suas práticas.
7.4

Limitações e Trabalhos Futuros

7.4.1 Limitações
A primeira limitação do trabalho é, sem dúvida, o estudo de caso único que
recebe críticas, principalmente, pela impossibilidade de generalização (ZANNI,
MORAES, MARIOTTO, 2011; Yin 2015). Porém Zanni, Moraes e Mariotto (2011)
argumentam que a generalização pode acontece a partir da possibilidade de se
transferir o método, ou seja, utilizar seus procedimentos e resultados em situações
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semelhantes, respeitadas as particularidades em novos contextos. Outro argumento
para utilizar o estudo de caso único é a possibilidade de permitir uma compreensão
compartilhada, expandindo o aprendizado potencial da organização (BONAT 2009).
Outra limitação foi a conversa direta somente com o PMO, seria enriquecedor
para a pesquisa se as perguntas do questionário fossem aplicadas, diretamente, aos
respondentes, o que abriria uma oportunidade para esclarecimentos adicionais que
não foram possíveis em função da estratégia definida.
Uma limitação importante foi a não aplicação das nove práticas sugeridas pelo
autor em ambientes de projetos. O ideal para a pesquisa seria que as práticas
sugeridas fossem aplicadas a projetos e organizações diferentes, com distintos
perfis, para que, assim, fossem verificados resultados mais profundos e que
pudessem ser comparados.
Uma limitação menor, mas que gera questionamento é o fato de a maioria dos
entrevistados terem pouco tempo de empresa, o que é justificado pelo fato de a
empresa ser jovem e estar há 4 anos no mercado, apresentando uma curva,
considerável, de crescimento (contratações) apenas nos últimos dois anos.
7.4.2 Trabalhos Futuros
Um estudo futuro importante seria o detalhamento das práticas identificadas e
equalizadas neste trabalho. Pois, apesar de ter sido realizada uma equalização entre
as práticas identificadas por Eder (2012) e as reconhecidas no PMBOK, APM BoK,
scrum e XP. Não houve um detalhamento do que compõe cada prática, suas
entradas, saídas, processos, técnicas e ferramentas. Assim, experiências diferentes
podem gerar interpretações distintas sobre a mesma prática.
Uma possibilidade de estudo futuro, naturalmente, é a aplicação das oito
práticas sugeridas em projetos diferentes de empresas distintas para análise dos
resultados. Um estudo mais completo compreenderia o detalhamento das práticas,
seguido de sua aplicação em um número maior de empresas de características
diversificadas, com medição de resultados e comparativos entre os resultados
obtidos.
E finalmente, a definição de escopo em níveis diferentes ao longo do projeto
apresenta uma oportunidade de estudo, pois uma questão que este estudo não
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conseguiu abordar foi o equilíbrio entre escopo de alto nível e seu detalhamento. A
palavra equilíbrio é subjetiva. Dessa forma, uma oportunidade de estudo seria
buscar uma forma ou técnica de se definir escopo de alto nível e proceder o
detalhamento do escopo ao longo do projeto, de forma equilibrada, mas palpável,
sem a subjetividade da palavra equilíbrio.
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Glossário
Certificação PMP®
DEVOP

ERP

Fintech
Pacote de Trabalho
PSM1

QA
Roadmap
XPRINCE

Certificação em Gestão de Projetos,
oferecida pelo Project Management
Institute.
Junção das palavras Desenvolvimento e
Operações que tem o objetivo de unificar o
desenvolvimento e a operação de
software.
O Enterprise Ressource Planning é um
sistema informação que integra os dados e
processos de uma organização em um
único sistema.
Segundo Patrick Schueffel (2016) é um
novo setor financeiro que aplica tecnologia
para melhorar as atividades financeiras.
São as atividades e tarefas do projeto
subdivididas em partes menores e mais
gerenciáveis.
Professional scrum Master I é uma
certificação scrum Master.
Quality Assurance é o papel que garante a
qualidade em projetos.
É o roteiro com a lista de projetos a serem
realizados durante o ano na Empresa X.
Junção dos nomes XP e PRINCE2 para
nomear método Híbrido.
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APÊNDICE A - PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO
Seção 1 – Visão Geral do Estudo de Caso
1.1 Objetivo e Ambiente do Estudo de Caso
A partir do levantamento bibliográfico que gerou a proposição de um
conjunto de práticas híbridas para gestão de escopo de projetos. O
objetivo do estudo de caso é verificar se as práticas propostas são
corroboradas na prática, ou não.
Os ambientes serão:
Entrevista PMO – sala na organização;
Questionário – pesquisa on-line por meio da ferramenta SurveyMonkey®.
1.2 Justificativa para seleção da organização
A organização foi selecionada, pois seus projetos são conduzidos
utilizando, principalmente, a abordagem ágil, porém algumas práticas
tradicionais são aplicadas em cenários específicos de projetos.
1.3 Apresentação
Foi elaborada e encaminhada uma carta de apresentação constante do
Apêndice B.
Seção 2 – Procedimentos para Coleta de Dados
2.1 Contatos
Foi atribuído como ponto focal o responsável pelo Escritório de Projetos.
Demais respondentes foram selecionados pelo pesquisador, juntamente,
com ponto focal por meio dos seguintes critérios: pessoas que atuem
como p.o., scrum master, gerente de projetos, líder técnico, que atuem
no escritório de projetos e desenvolvedores mais experientes,
totalizando, aproximadamente, 25 pessoas.
2.2 Plano de Coleta de Dados
2.2.1 Entrevista
Foi elaborado um roteiro de entrevistas, constante no Apêndice C, a ser
aplicado ao ponto focal com o objetivo de conseguir informações gerais
sobre a organização, mercado em que atua, dinamismo, entre outras
informações, relevantes para identificação do cenário organizacional e
de projetos.
2.2.2 Questionário
Foi elaborado um Questionário utilizando a ferramenta de pesquisa online SurveyMonkey®, a ser aplicado aos 25 respondentes selecionados.
As perguntas foram elaboradas utilizando como base a matriz
Comparativa de Modelos Híbridos. Está dividida em 3 partes que tem por
objetivo geral: 1) identificar a experiencia profissional do respondente; 2)
identificar quais das práticas são executadas na organização, quais não
são, qual a relevância percebida pelos respondentes de algumas
práticas; e 3) identificar processos e artefatos utilizados na organização.
As perguntas do grupo 2 permitem a adição de informações
complementares, as quais os respondentes foram estimulados a
preencher.
Seção 3 – Questões do Estudo de Caso
3.1 Obter informações do contexto organizacional, características
organizacionais que possam influenciar a GP. Perguntas do roteiro de
entrevista (Apêndice C).
3.2 O objetivo do questionário é corroborar, ou não, com as práticas
propostas, com base na teoria de métodos híbridos levantada. Para
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tanto, as perguntas foram elaboradas utilizando como base a Matriz
Comparativa de Métodos Híbridos e conjunto de práticas propostas pelo
autor. No subcapítulo 5.1 - Instrumentos - encontra-se um quadro que
relaciona as perguntas com as práticas às quais têm referência, assim
como com o objetivo de cada pergunta.
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APÊNDICE B – E-MAIL DE APRESENTAÇÃO
Caro(a) Senhor(a),
Meu nome é Katia Regina Santos Dias, sou mestranda em Engenharia de Software pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT/USP).
Minha dissertação pesquisa os métodos híbridos de gestão para escopo de projetos. O intuito
é elaborar uma matriz comparativa entre os modelos híbridos disponíveis na literatura e propor um
conjunto de práticas alinhadas às boas práticas de gestão, assim como à realidade da organização
objeto de estudo, considerando o equilíbrio entre os escopos aberto e variável.
Para o estudo da realidade da organização participante da pesquisa serão necessárias
informações como:


acesso a informações e documentos sobre processos utilizados na gestão de escopo;



permissão para assistir cerimônias scrum;



permissão para entrevistar pessoas-chave.

Os benefícios esperados para a organização participante são:


oportunidade de melhoria na gestão do maior gerador de problemas segundo chaos
report, APM e pulse of profession – O escopo;



ensejo para reflexão sobre os processos institucionalizados;



revisão de seus processos à luz de resultados de pesquisas relevantes na área de gestão
de projetos;



finalmente, acesso a um conjunto de práticas, especialmente, ajustado para a
organização, obtidas a partir da revisão literária.

Considerando o perfil dinâmico, com alto nível de inovação dessa organização, solicito
sua participação nesta pesquisa. Naturalmente, as informações obtidas serão mantidas sob total
sigilo. Informo ainda, que os resultados da pesquisa estarão disponíveis e poderão ser aplicados na
organização, caso julguem apropriado.
Agradeço, antecipadamente, a sua colaboração e participação.

Atenciosamente,

Katia Regina Santos Dias
(11) 93003-3335 / katiarsdias@hotmail.com
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA ENTREVISTA
Objetivo: Entrevista a ser realizada com o ponto focal. Serão aplicadas em
um único encontro. Poderão ser realizadas perguntas sobre as
interpretações do entrevistado acerca de eventos, pessoas, explicações,
significados e possíveis insights (YIN, 2010).
Objetivo: Obter informações organizacionais que possam influenciar a GP.
1. Fale sobre a organização:
 mercado em que atua;
 dinamismo desse mercado;
 tamanho da organização (número de funcionários, faturamento, etc.);
 tamanho da TI;
 atua com parceiros para o desenvolvimento de sistemas? Se sim, são
colocalizados?
2. Como você vê o dinamismo da organização?
 de forma individual (as coisas mudam muito, pouco dentro da organização);
 frente ao mercado onde está inserida (acompanha o mercado facilmente,
ou não).
3. Há alguma informação sobre a organização que, na sua opinião, pode impactar
os projetos de forma positiva ou negativa e que não foi abordada?
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APÊNDICE D – MATRIZ COMPARATIVA DE PRÁTICAS ENTRE MÉTODOS HÍBRIDOS
Práticas
ID

PT1

PT2

IVPM2

Descrição

Coletar requisitos / Captura de
requisitos / Análise de
Requisitos

Definir Escopo

Através do PVPCP realiza
planejamento e controle do
Escopo

Criar EAP (Estrutura analítica do
entregas em atividades e tarefas
Projeto / WBS (Work
mais gerenciáveis (pacotes de
Breakdown Structure)
trabalho)

PT13

PT14

XPRINCE

Utiliza ferramenta para apoiar a
gestão de requisitos, com
conceitos de engenharia de
requisitos baseada em casos de
uso.

Prevê que um documento de
requisitos tenha sido gerado
antes do início da utilização do
método.

Semanalmente desdobra as

PT4

Cocktail

Tragile

Plan. Tempo Combinado

Histórias de usuários descrevem
funcionalidades e incluem apenas
os requisitos que apresentam
valor para o cliente, sem detalhes
técnicos

Começa com uma Visão ou versão
inicial do Business Case;
Escopo de alto nível deve
Depois aprofunda, podendo-se
considerar os principais recursos.
criar uma versão leve do ConOps
Um escopo detalhado pode ser
(iso/IEC/IEEE 29148:2014) que
preparado para cada iteração,
descreve e comunica as
com análise de
características quali e
quantitativas para o sistema
proposto.
Propõe que o escopo seja
particionado em conjuntos de
entregáveis que possam ser
produzidos, entregues e testados
de forma independente. Projetos
complexos podem exigir esforço
de monitoramento das
dependências entre os pacotes
de trabalho.

Validar o Escopo

Controlar o Escopo

Deve ser flexível para permitir
alterações dos requisitos,
suportadas por análise de
impacto e aprovação pelas partes
interessadas.

Continua...
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MATRIZ COMPARATIVA DE PRÁTICAS ENTRE MÉTODOS HÍBRIDOS
Práticas
ID

Descrição

PT15

Profundidade do Escopo em
níveis diferentes ao longo do
projeto

PT16

Business Case documenta
Escopo de alto nível

PA2

Plano de Liberação, Marco e
Iteração

PA4

Criar a Visão

PA5

Priorizar Product Backlog (ou
simplesmente Product
Backlog)

IVPM2

Cocktail

Propõe a definição de um escopo
de alto nível. (O que difere esta
prática da definição de escopo
tradicional é que na proposta
tradicional, aqui deve estar o
escopo completo e detalhado do
projeto, aqui só os requisitos de
alto nível e que poderão ser
detalhados nas próximas etapas).

XPRINCE

Foram detectados ao menos dois
níveis de profundidade para o
escopo, a serem tratados nas duas
primeiras fases do projeto;
O autor especifica que durante as
iterações mudanças são bem
vindas.

Tragile

Plan. Tempo Combinado

Aborda diferentes níveis de
planejamento, dependendo do
nível de detalhes apresentado em
cada nível. São eles:
Planejamento de lançamento,
planejamento de iteração e
planejamento diário.

Prevê a criação da visão (que
pode ser uma versão inicial do
Business Case).

Prevê a criação da visão (que
pode ser uma versão inicial do
Business Case).

Pressupõe que já tenha sido
desenvolvida uma visão do
produto.
Contém os requisitos do cliente,
funciona como documento de
requisitos, sendo uma referência
para os requisitos necessários ao
produto, é integrado aos planos
de lançamento e iteração. Na
primeira etapa é revisado e
prioriza as histórias de usuário;
em próxima etapa pode-se
adicionar novos itens ao Backlog .

Prevê a Criação e Priorização do
Product Backlog, assim como
processo para tratamento de
mudanças.

Continua...
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MATRIZ COMPARATIVA DE PRÁTICAS ENTRE MÉTODOS HÍBRIDOS
Práticas
ID

Descrição

PA6

Criar Sprint Backlog

PA9

Reunião Diária (Scrum diário)

PA10

Revisar Sprint

PA11

Retrospectiva

PA13

Adicionar cliente à equipe

PH1

Escrever o Backlog do Produto

IVPM2

Cocktail

XPRINCE

Tragile

Plan. Tempo Combinado

Recomenda reuniões semanais
para definição das histórias de
usuários que serão
Semanalmente desdobra as
Propõe detalhamento do escopo
implementadas nas próximas
Utiliza o conceito de sprint com o
Prevê a criação de sprint backlog ,
entregas em atividades e tarefas a cada iteração.
duas iterações, sendo que as
nome de release, mas não cita
utilizando os work items do
mais gerenciáveis (pacotes de
Detalhamento das atividades a
iterações poderão ter tamanhos
cerimonias nem artefatos.
Product Backlog .
trabalho)
cada nova iteração.
diferentes. O resultado é o plano
da iteração (o que difere do
scrum é que o time box pode ter
tamanhos diferentes)
Reuniões Curtas, focadas, com o
objetivo de responder às 3
perguntas propostas no Scrum.

Ao se escrever o backlog do
produto deve-se prever os
requisitos comerciais,
características técnicas e
requisitos não funcionais (o que
difere esta prática do PBacklog do
Scrum). É feito por toda a equipe.

Continua...
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MATRIZ COMPARATIVA DE PRÁTICAS ENTRE MÉTODOS HÍBRIDOS
Práticas
ID

Descrição

PT1

Coletar requisitos / Captura de
requisitos / Análise de
Requisitos

PT2

Definir Escopo

PT4

Criar EAP (Estrutura analítica do
Projeto / WBS (Work
Breakdown Structure)

PT13

Validar o Escopo

PT14

Controlar o Escopo

Mét. Híbr. Desenv. Soft.

DAD Disciplined Agile Delivery

Prevê coleta de requisitos
iniciais.

Equilibrando Abordagens de
Desenvolvimento Ágeis e
Estruturadas

Modelo Hibrido Disciplinado e
Ágil

Cita que o fornecedor
precisava de requisitos
precisos, que houve ênfase
significativa no design lógico
Estórias de Usuários são coletadas
e que utilizaram recursos
adicionais (além das estórias na fase inicial do projeto.
de usuários) para que o
requisito ficasse claro para o
usuário. Porém não sem
maiores informações.

Usuário Define o escopo na fase
de início do método.

Cada estória produzida, passa por
revisão em pares ou de código,
teste individual, integrado e
regressivo.

Continua...
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MATRIZ COMPARATIVA DE PRÁTICAS ENTRE MÉTODOS HÍBRIDOS
Práticas
ID

Descrição

PT15

Profundidade do Escopo em
níveis diferentes ao longo do
projeto

PT16

Business Case documenta
Escopo de alto nível

PA2

Plano de Liberação, Marco e
Iteração

PA4

Criar a Visão

PA5

Priorizar Product Backlog (ou
simplesmente Product
Backlog)

Mét. Híbr. Desenv. Soft.

Prevê 3 níveis de planejamento.
Porém quanto ao escopo, podese supor, mas o autor não cita
específicamente tratamento de
escopo em níveis.

DAD Disciplined Agile Delivery

Equilibrando Abordagens de
Desenvolvimento Ágeis e
Estruturadas

Modelo Hibrido Disciplinado e
Ágil

Recomenda explorar escopo
Inicial em alto nível. É uma das
metas da fase de Iniciação do
projeto.

Prevê o plano da iteração.

Prevê criação de Product Backlog
(Itens de trabalho). Apresentando
de forma gráfica que há
diferentes coisas a serem feitas,
assim como diferentes tamanhos
de coisas a serem feitas no
backlog do produto.

cita-se um livro de registro de
As estórias de usuários são
requisitos que serviu como um
refletidas no Backlog do produto,
mecanismo de comunicação para
na fase inicial.
detectar e priorizar os requisitos.

Continua...
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MATRIZ COMPARATIVA DE PRÁTICAS ENTRE MÉTODOS HÍBRIDOS
Práticas
ID

Descrição

PA6

Criar Sprint Backlog

PA9

Reunião Diária (Scrum diário)

PA10

Revisar Sprint

PA11

Retrospectiva

PA13

Adicionar cliente à equipe

PH1

Escrever o Backlog do Produto

Fonte: Próprio autor

Mét. Híbr. Desenv. Soft.

Cita a Criação do Sprint Backlog.

DAD Disciplined Agile Delivery

Prevê a criação do Backlog da
Sprint (Backlog da Iteração).

Equilibrando Abordagens de
Desenvolvimento Ágeis e
Estruturadas

Modelo Hibrido Disciplinado e
Ágil

No início de cada ciclo, os
patrocinadores e os gerentes de
projetos decidiam o que fazer no
próximo ciclo, com base em uma
lista de desejos com itens
classificados por prioridades.

É gerado um subconjunto
selecionado a partir dos recursos
do produto e das estórias
chamado de lista de pendências
de iteração.

Troca o nome para reunião de
coordenação, mas mantém o
objetivo e formato.
Troca o nome para reunião de
demonstração, mas mantém o
objetivo e formato.
Troca o nome para reunião de
retrospectiva, mas mantém o
objetivo e formato.

Cita explicitamente a reunião.

Os autores citam que vários vicepresidentes foram retirados do
seu trabalho diário e foram
convidados a trabalhar em
estreita colaboração com a
equipe do projeto e a participar
da priorização das
funcionalidades, para evitar a
introdução de mudanças ad hoc.
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APÊNDICE D – MATRIZ COMPARATIVA ENTRE MÉTODOS HÍBRIDOS

Não foram apresentados na Matriz acima os Métodos:


Mobile SDM;



Industrial scrum Framework

Pois não foram identificadas práticas eles.
Também não foram apresentados na Matriz acima os Métodos:


XSR – Foi identificada somente a prática PA4 – Criar a Visão para a qual o
autor cita a criação da Visão na fase de Iniciação sem detalhamento;



Agile Stage Gate – foi identificada somente a prática PT15 - Profundidade do
Escopo em níveis diferentes ao longo do projeto, sendo que, não há citação
explicita, porém na ilustração da proposta de Cooper (2014), pode-se
verificar: geração da ideia; escopo da ideia; BC e desenvolvimento, o que
caracteriza um aprofundamento do escopo em níveis.
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DE ESTUDO DE CASO
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132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142
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APÊNDICE F – PERGUNTA X PRÁTICAS E OBJETIVOS
Quadro 20 - Pergunta X Práticas e Objetivos
Pergunta
Número Descrição

1

Há quanto tempo atua na área de Tecnologia
da Informação / Sistemas de Informação?

2

Há quanto tempo atua em projetos?

3

Há quanto tempo atua na empresa onde
trabalha hoje?

4

Quais funções desempenhou em sua vida
profissional? Por quanto tempo?

5

Qual a sua formação?

6

Caso já tenha realizado curso ou treinamento
relacionado a método tradicional ou ágil,
assinale abaixo quais.

Relacionada à Pratica
ID Descrição

Objetivo
Identificar experiência profissional do
respondente.
Identificar experiência profissional do
respondente em projetos.
Identificar experiência profissional do
respondente nos processos da empresa objeto
do estudo.
Identificar experiência específica do respondente
em projetos.
Identificar formação acadêmica do respondente.
Esta pergunta pode trazer uma ideia do preparo
conceitual do respondente.
Identificar formação extra curricular do
respondente. Esta pergunta pode trazer uma ideia
do preparo conceitual do respondente.

Fonte: Próprio autor
Continua...
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Quadro 20 - Pergunta X Práticas e Objetivos
Pergunta
Número Descrição

Relacionada à Pratica
ID Descrição

Objetivo

7

Em nossa empresa, ao se iniciar projetos
são definidos os objetivos, metas, requisitos
básicos e justificativa para o projeto existir.
Todos sabem estas informações durante a
existência do projeto.

PA4 Criar a Visão

Identificar se a prática acontece na empresa.

8

Acho importante que todos os envolvidos em
projetos saibam os objetivos, metas e
motivos pelo qual os projetos existem.

PA4 Criar a Visão

Identificar a relevância da prática do ponto de
vista do respondente.

9

Em nossa empresa, ao se iniciar um projeto,
é elaborada uma descrição em linhas gerais
Profundidade do Escopo Identificar se a prática acontece na empresa. Esta
do sistema a ser produzido com as
PT15 em níveis diferentes ao
prática indica a utilização de método híbrido de
principais funções e requisitos identificados.
longo do projeto
Gestão de Projetos.
Requisitos estes que serão detalhados no
decorrer do projeto.

10

Em nossa empresa, os requisitos dos
projetos são documentados detalhadamente,
de forma clara, objetiva, verificável,
mensurável, testável e rastreável antes do
planejamento do projeto, e depois do
planejamento são gerenciados
cuidadosamente.

PT1

Coletar requisitos /
Captura de requisitos /
Abálise de Requisitos

Identificar se a prática acontece na empresa.

Fonte: Próprio autor
Continua...
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Quadro 20 - Pergunta X Práticas e Objetivos

Pergunta
Número Descrição
Acho importante que os requisitos sejam
detalhados antes do planejamento do projeto
11
e que depois sejam gerenciados
cuidadosamente.
Em nossa empresa, tanto o sistema a ser
produzido, quanto o projeto são descritos
detalhadamente. São definidos seus limites
12
e critérios de aceite de forma detalhada.
Espera-se que o que foi definido não mude
no decorrer do projeto.
Acho importante definir detalhadamente os
limites do projeto, critérios de aceite e que o
13
que foi definido não mude ao longo do
projeto.

14

Em nossa empresa, as entregas e o trabalho
total do projeto são subdividos em partes
menores e mais facilmente gerenciáveis (é
realizada uma decomposição hierárquica do
trabalho do projeto).

15

Acho importante que o trabalho total do
projeto seja subdividido em partes menores
e mais facilmente gerenciáveis.

Relacionada à Pratica
ID Descrição

Objetivo

PT1

Coletar requisitos /
Captura de requisitos /
Abálise de Requisitos

Identificar a relevância da prática do ponto de
vista do respondente.

PT2

Definir Escopo

Identificar se a prática acontece na empresa.

PT2

Definir Escopo

Identificar a relevância da prática do ponto de
vista do respondente.

PT4

Criar EAP (Estrutura
analítica do Projeto /
WBS (Work Breakdown
Structure)

Identificar se a prática acontece na empresa.

PT4

Criar EAP (Estrutura
analítica do Projeto /
WBS (Work Breakdown
Structure)

Identificar a relevância da prática do ponto de
vista do respondente.

Fonte: Próprio autor
Continua...
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Quadro 20 - Pergunta X Práticas e Objetivos
Pergunta
Relacionada à Pratica
Número Descrição
ID Descrição
Em nossa empresa, elaboramos
cronograma ou EAP/WBS para os projetos,
PT4 e Criar EAP/WBS e Criar
16
e durante o desenvolvimento são utilizadas
PA6 Sprint
sprints para realizar entregas constantes aos
usuários.
Em nossa empresa os projetos são
Profundidade do Escopo
planejados com dois ou mais níveis, sendo
17
PT15 em níveis diferentes ao
que o escopo do projeto torna-se mais claro
longo do projeto
a cada novo nível de planejamento.
Em nossa empresa, é criada uma lista
conhecida como backlog do produto, que é a
única fonte de requisitos, com todos os
recursos, funções, requisitos,
aprimoramentos, e correções que o sistema
Priorizar Product Backlog
possa precisar em versões futuras. Ela é
18
PA5 (ou simplesmente
ordenada, do item mais prioritário para o
Product Backlog)
menos prioritário. Ela evolui à medida em
que o produto e o ambiente (no qual o
produto está inserido), evoluem. Esta lista
nunca é concluída, estando em constante
mudança.
Acho importante ter uma lista com todos os
recursos, funções, requisitos,
Priorizar Product Backlog
19
aprimoramentos e correções que o sistema
PA5 (ou simplesmente
possa precisar e que esta lista esteja em
Product Backlog)
constante mudança.
Fonte: Próprio autor

Objetivo
Identificar se a prática acontece na empresa. A
prática é composição de uma prática tradicional e
outra ágil, o que caracteriza um método híbrido.
Identificar se a prática acontece na empresa. Esta
prática indica a utilização de método híbrido de
Gestão de Projetos.

Identificar se a prática acontece na empresa.

Identificar a relevância da prática do ponto de
vista do respondente.

Continua...
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Quadro 20 - Pergunta X Práticas e Objetivos

Pergunta

Relacionada à Pratica
ID Descrição

Número Descrição
Em nossa empresa, periodicamente um
conjunto de itens do backlog do produto são
selecionados para entrar em uma sprint, que
somados ao plano da sprint, se tornam o
objetivo da sprint. Este conjunto de itens,
20
será uma previsão da equipe sobre qual
PA6 Criar Sprint Backlog
será a funcionalidade a ser entregue no
próximo incremento, assim como, todas as
atividades que a equipe identifica como
necessárias para concluir o incremento e
atingir o objetivo da sprint.
Acho importante que entregas constantes e
21
evolutivas sejam disponibilizadas para os
PA6 Criar Sprint Backlog
usuários.
Em nossa empresa, sabemos facilmente
qual requisito de negócio está sendo testado
22
PT13 Validar o Escopo
pela equipe de desenvolvimento ou aceito
pelos usuários.

23

Em nossa empresa, o escopo dos projetos é
controlado cuidadosamente para assegurar
que mudanças e correções aconteçam. Este
PT14 Controlar o Escopo
controle se dá por meio de um processo
integrado de mudanças realizado ao longo
de todas as fases do projeto.

Objetivo

Identificar se a prática acontece na empresa.

Identificar a relevância da prática do ponto de
vista do respondente.

Identificar se a prática acontece na empresa.

Identificar se a prática acontece na empresa.

Fonte: Próprio autor
Continua...

148

Quadro 20 - Perguntas X Práticas e Objetivos
Pergunta
Número Descrição
Em nossa empresa, as mudanças no
escopo são gerenciadas por um comitê de
projeto, seu impacto é mensurado e
24
negociado entre os impactados pela
mudança, para que depois ela seja
incorporada ao projeto.
Em nossa empresa, alterações no escopo
são evitadas o máximo possível. O processo
25
e o número de pessoas envolvidos na
aprovação de mudança de escopo é grande
ou demorado.
Acho importante manter o escopo do projeto
sob controle, com o mínimo possível de
26
alterações, pois assim se mantém o controle
dos custos e prazos também.

27

Em nossa empresa, as mudanças no
escopo do projeto são gerenciadas pelo
dono do produto e alinhadas com equipe e
demais interessados por meio de um
artefato semelhante ao Backlog do Produto.

28

Em nossa empresa, alterações no escopo
dos projetos são bem vindas e esperadas,
uma vez que mudanças ambientais,
organizacionais ou de negócios acontecem.

Relacionada à Pratica
ID Descrição

Objetivo

PT14 Controlar o Escopo

Identificar se a prática acontece na empresa.

PT14 Controlar o Escopo

Identificar a cultura preponderante na empresa.
Caso as respostas para esta pergunta sejam
positivas, indicará que a empresa tem uma
tendência a ver o escopo como os métodos
tradicionais veem.

PT14 Controlar o Escopo

Identificar a relevância da prática do ponto de
vista do respondente.

PA9 Revisar Sprint

Identificar se a prática acontece na empresa.

PA9 Revisar Sprint

Identificar a cultura preponderante na empresa.
Caso as respostas para esta pergunta sejam
positivas, indicará que a empresa tem uma
tendência a ver o escopo como os métodos ágeis
veem.

Fonte: Próprio autor
Continua...
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Quadro 20 - Perguntas X Práticas e Objetivos

Pergunta
Número Descrição
Acho importante manter o escopo dos
projetos flexível para acomodar mudanças,
29
mesmo que haja variação nos custo e prazo
do projeto.
Assinale os processos utilizados na
30
empresa e a frequência com que são
utilizados.
Assinale os artefatos utilizados na empresa
31
e a frequência com que são usados.
32

Quais destes papéis exitem na sua equipe?

Fonte: Próprio autor

Relacionada à Pratica
ID Descrição
PA9 Revisar Sprint

Objetivo
Identificar a relevância da prática do ponto de
vista do respondente.

Identificar os processos realizados na empresa.
Identificar os artefatos produzidos em projetos.
Identificar os papéis praticados na empresa.
PA11 Adicionar cliente à equipe Caso seja identificada a existência do papel de
P.O. a prática PA11 acontece na empresa.
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APÊNDICE G – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM PMO
Objetivo: Entrevista a ser realizada com o ponto focal. Serão aplicadas em
um único encontro. Poderão ser realizadas perguntas sobre as
interpretações do entrevistado acerca de eventos, pessoas, explicações,
significados e possíveis insights (YIN, 2010).
Objetivo: Obter informações organizacionais que possam influenciar a GP.
4. Fale sobre a organização.
 Mercado em que atua;
Resposta PMO: sobre o mercado que atua: mercado de empréstimo, para
pessoa física. Foram citados o valor e prazo máximo para o empréstimo.
Ela (a empresa) concorre com os bancos, então, a proposta é emprestar a
um valor de juros menor, que a coloca à frente dos bancos. Foi citado o
valor máximo de juros cobrado ao ano, dependendo do risco de crédito do
cliente. Seus principais concorrentes além dos bancos são as próprias
fintech do mercado.
 Dinamismo desse mercado;
Resposta PMO: esse mercado é muito dinâmico, toda hora aparece uma
empresa nova e outras saem. Ela (a empresa) tem várias frentes de
trabalho de parcerias ou com outras empresas do mesmo segmento ou até
mesmo com banco que não tem o mesmo potencial de crédito e de análise
(do crédito). Tem um dinamismo muito grande, já lançou um produto que
não está dando muito certo, então ela aposta e volta atrás, aposta em
outras coisas e dá muito certo.
 Tamanho da organização (número de funcionários, faturamento, etc.);
Resposta PMO: ela tem por volta de 120 funcionários, em um ano ela,
praticamente, mais do que dobrou.
 Tamanho da TI;
Resposta PMO: diria que é 60 % a 70 % do total da empresa.
 Atua com parceiros para o desenvolvimento de sistemas? Se sim, são
colocalizados?
Resposta PMO: atua com poucos parceiros de desenvolvimento e os
parceiros são alocados dentro da empresa. Tem muito, muito pouco
parceiro que atua fora da empresa.

5. Como você vê o dinamismo da organização?
 De forma individual (as coisas mudam muito, pouco dentro da
organização);
Resposta PMO: o dinamismo da empresa é muito grande, porque toda
hora ela tem de se adaptar ao mercado. Mas, ela trabalha com roadmap
anual e tem coisas que vão entrando durante o ano, conforme necessidade
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do mercado. Atualmente, foi aprovada uma legislação em que ela pode
virar uma instituição bancária. Hoje ela depende de um banco para
formalizar a operação dela (a empresa), mas ela pode dispensar esse
banco, se preparar e virar uma instituição financeira. Ela é líder no
segmento dela, que é empréstimo on-line. Ela não tem nenhum contato
com o cliente para fazer o empréstimo, é totalmente on-line.
Pergunta do pesquisador: Vocês têm call center, alguém que preste esse
serviço porque, geralmente, quando as pessoas têm algum problema, elas
querem falar com alguém.
Resposta PMO: sim. tem o customer care. É uma área que agora
aumentou, tem, aproximadamente, 20 pessoas atendendo, mas que há 3
meses eram 7 pessoas. Tinha muitas chamadas, mas era totalmente viável
atender.
As coisas mudam muito, a estrutura (organizacional), muda de três em três
meses, praticamente, e a cada ano muda muito (que foi a mudança de
hoje). Porque ela precisa se adaptar muito rápido. Se ela põe alguma coisa
e não dá certo, ela reage muito rápido.
 Frente ao mercado onde está inserida (acompanha o mercado facilmente,
ou não).
Resposta do PMO: ela acompanha o mercado, facilmente, porque o
desenvolvimento dela é totalmente interno. Usa tecnologia de ponta e
muito modular. Implantam-se coisas muito rápido. A organização está
dividida em esquadras. Hoje temos 10 esquadras com, aproximadamente,
10 pessoas em cada esquadra (algumas com menos pessoas). Tem
sempre um PO que escreve as histórias, um líder técnico que comanda os
desenvolvedores, um QA que faz os testes e um Devop que cuida da infra,
além de um scrum Master, que não é dedicado às esquadras, mas atua em
várias esquadras. E uma equipe de governança que cuida dos processos.
6. Há alguma informação sobre a organização que na sua opinião pode impactar
os projetos de forma positiva ou negativa e que não foi abordada?
Resposta PMO: a metodologia é baseada no scrum hoje. Mas é aberto o
suficiente para se tiver um projeto que faça sentido ser controlado por
cronograma, ele é controlado. Por exemplo a implantação do ERP. O ERP
não é modular, quer dizer, pega aquele módulo, implanta tudo ou nada, não
tem pequenas entregas, então achamos melhor usar o cronograma e foi feito.
Pergunta do Pesquisador: Mas normalmente, não se faz?
Resposta PMO: normalmente não se faz e, ainda assim, pegou-se o
cronograma e jogou-se no processo do scrum, que é escreve a estória, bruma
a estória, põe na sprint e entrega.
Pergunta do Pesquisador: Estas esquadras têm kanban para cada uma,
como é?
Resposta do PMO: Agente usa o Jira e a maioria das esquadras trabalham
por sprint, só uma está trabalhando por kanban. Para quem trabalha com
sprint, ela é de 15 dias.
Pergunta do pesquisador: Você acha que tem mais alguma coisa relevante?
Resposta do PMO: Não.
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APÊNDICE H – RESULTADO PESQUISA SUMARIZADO

Pesquisa de Método Híbrido de Gestão de Escopo - Resumo Geral
Grupo de Perguntas Perfil do Respondente
Q1. Há quanto tempo atua na área de Tecnologia da Informação /
Sistemas de Informação?
Answer Choices
Responses
Até 2 anos
20%
3
De 2 a 5 anos
33%
5
De 5 a 10 anos
20%
3
De 10 a 15 anos
7%
1
Acima de 15 anos
20%
3
Complemento:
0
1
Answered
5
Skipped
0
Q2. Há quanto tempo atua em projetos?
Answer Choices
Até 2 anos
De 2 a 5 anos
De 5 a 10 anos
De 10 a 15 anos
Acima de 15 anos
Complemento:

Responses
27%
33%
13%
13%
13%
Answered
Skipped

4
5
2
2
2
0
1
5
0

Q3. Há quanto tempo atua na empresa onde trabalha hoje?
Answer Choices
Responses
Menos de 1 ano
De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
De 3 a 4 anos
Mais de quatro anos
Complemento:

73%
20%
0%
0%
7%
Answered
Skipped

1
1
3
0
0
1
0
1
5
0
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Q4. * Atenção! Esta questão permite mais de uma resposta. Quais
funções desempenhou em sua vida profissional? Por quanto tempo?
Answer Choices
Responses
Desenvolvedor
60%
9
Tester
33%
5
Líder Técnico / Arquiteto
27%
4
Gerente de Projetos
27%
4
scrum Master
33%
5
Product Owner / Analista de Negócios
27%
4
1
Answered
5
Skipped
0
Q5. * Atenção! Esta questão permite mais de uma resposta. Qual é a
sua formação?
Answer Choices
Responses
Graduação
Especialização
Pós-graduação
MBA
Outros

80%
20%
7%
13%
13%
Answered
Skipped

1
2
3
1
2
2
1
5
0

Q6. * Atenção esta questão permite mais de uma resposta. Caso já
tenha realizado curso ou treinamento relacionado a método tradicional
ou ágil, assinale abaixo quais.
Answer Choices
Responses
PMBOK
50%
5
APM BoK
0%
0
Prince2
0%
0
scrum
70%
7
XP
20%
2
Lean
40%
4
Crystal
0%
0
Outros (quais):
20%
2
1
Answered
0
Skipped
5
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Grupo de Perguntas Relativas a Práticas de Gestão de Escopo
Q7. Das perguntas 7 a 29 informe seu grau de concordância com as
afirmações. Em nossa empresa, ao se iniciar projetos são definidos os
objetivos, metas, requisitos básicos e justificativa para o projeto existir.
Todos sabem estas informações durante a existência do projeto.
Opções de Respostas
Responses
Não concordo;
7%
Concordo pouco;
20%
Não concordo nem discordo;
0%
Concordo na maior parte das vezes;
33%
Concordo totalmente.
40%
Complemento:
Answered
15
Skipped
0
Q8. Acho importante que todos os envolvidos em projetos saibam os
objetivos, metas e motivos pelo qual os projetos existem.
Answer Choices
Responses
Não concordo;
0%
0
Concordo pouco;
0%
0
Não concordo nem discordo;
0%
0
Concordo na maior parte das vezes;
13%
2
Concordo totalmente.
87%
13
Complemento:
0
Answered
15
Skipped
0

Q9. Em nossa empresa, ao se iniciar um projeto, é elaborada uma
descrição em linhas gerais do sistema a ser produzido com as principais
funções e requisitos identificados. Requisitos estes que serão detalhados
no decorrer do projeto.
Opções de Resposta
Respostas
Não concordo;
0%
Concordo pouco;
7%
Não concordo nem discordo;
0%
Concordo na maior parte das vezes;
67%
Concordo totalmente.
27%
Complemento:
Answered
15
Skipped
0
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Q10. Em nossa empresa, os requisitos dos projetos são documentados
detalhadamente, de forma clara, objetiva, verificável, mensurável,
testável e rastreável antes do planejamento do projeto, e depois do
planejamento são gerenciados cuidadosamente.
Answer Choices
Respostas
Não concordo;
13%
2
Concordo pouco;
33%
5
Não concordo nem discordo;
7%
1
Concordo na maior parte das vezes;
40%
6
Concordo totalmente.
7%
1
Complemento:
0
Answered
15
Skipped
0

Q11. Acho importante que os requisitos sejam detalhados antes do
planejamento do projeto e que depois sejam gerenciados
cuidadosamente.
Answer Choices
Responses
Não concordo;
0%
0
Concordo pouco;
13%
2
Não concordo nem discordo;
0%
0
concordo na maior parte das vezes;
33%
5
Concordo totalmente.
53%
8
Complemento:
1
Answered
15
Skipped
0

Q12. Em nossa empresa, tanto o sistema a ser produzido, quanto o
projeto são descritos detalhadamente. São definidos seus limites
e critérios de aceite de forma detalhada. Espera-se que o que foi definido
não mude no decorrer do projeto.
Respostas
Opções de Resposta
Não concordo;
Concordo pouco;
Não concordo nem discordo;
Concordo na maior parte das
vezes;
Concordo totalmente.
Complemento:

7%
20%
13%
53%
7%
Answered
Skipped

1
15
0
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Q13. Acho importante definir detalhadamente os limites do projeto,
critérios de aceite e que o que foi definido não mude ao longo do projeto.
Answer Choices
Responses
Não concordo;
0%
0
Concordo pouco;
29%
4
Não concordo nem discordo;
7%
1
Concordo na maior parte das vezes;
36%
5
Concordo totalmente.
29%
4
Complemento:
1
Answered 14
Skipped 1
Q14. Em nossa empresa, as entregas e o trabalho total do projeto são
subdivididos em partes menores e mais facilmente gerenciáveis (é
realizada uma decomposição hierárquica do trabalho do projeto).
Answer Choices
Respostas
Não concordo;
7%
1
Concordo pouco;
7%
1
Não concordo nem discordo;
0%
0
Concordo na maior parte das vezes;
40%
6
Concordo totalmente.
47%
7
Complemento:
0
Answered 15
Skipped 0
Q15. Acho importante que o trabalho total do projeto seja subdividido em
partes menores e mais facilmente gerenciáveis.
Answer Choices
Responses
Não concordo;
0%
0
Concordo pouco;
0%
0
Não concordo nem discordo;
0%
0
Concordo na maior parte das
vezes;
7%
1
Concordo totalmente.
93%
14
Complemento:
0
Answered
15
Skipped
0
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Q16. Em nossa empresa, elaboramos cronograma ou EAP/WBS para os
projetos, e durante o desenvolvimento são utilizadas sprints para realizar
entregas constantes aos usuários.
Answer Choices
Respostas
Não concordo;
0%
0
Concordo pouco;
13%
2
Não concordo nem discordo;
27%
4
Concordo na maior parte das vezes;
27%
4
Concordo totalmente.
33%
5
Complemento:
0
Answered
15
Skipped
0
Q17. Em nossa empresa os projetos são planejados com dois ou mais
níveis, sendo que o escopo do projeto se torna mais claro a cada novo
nível de planejamento.
Answer Choices
Responses
Não concordo;
7%
1
Concordo pouco;
36%
5
Não concordo nem discordo;
29%
4
Concordo totalmente.
29%
4
Complemento:
1
Answered
14
Skipped
1
Q18. Em nossa empresa, é criada uma lista conhecida como backlog do
produto, que é a única fonte de requisitos, com todos os recursos,
funções, requisitos, aprimoramentos, e correções que o sistema possa
precisar em versões futuras. Ela é ordenada, do item mais prioritário
para o menos prioritário. Ela evolui à medida em que o produto e o
ambiente (no qual o produto está inserido), evoluem. Esta lista nunca é
concluída, estando em constante mudança.
Opções de Resposta
Respostas
Não concordo;
7%
Concordo pouco;
7%
Não concordo nem discordo;
0%
Concordo na maior parte das vezes;
53%
Concordo totalmente.
33%
Complemento:
Answered
15
Skipped
0

158

Q19. Acho importante ter uma lista com todos os recursos, funções,
requisitos, aprimoramentos e correções que o sistema possa precisar e
que esta lista esteja em constante mudança.
Answer Choices
Responses
Não concordo;
7%
1
Concordo pouco;
0%
0
Não concordo nem discordo;
0%
0
concordo na maior parte das vezes;
27%
4
Concordo totalmente.
67%
10
Complemento:
1
Answered
15
Skipped
0
Q20. Em nossa empresa, periodicamente um conjunto de itens do
backlog do produto são selecionados para entrar em uma sprint, que
somados ao plano da sprint, se tornam o objetivo da sprint. Este
conjunto de itens, será uma previsão da equipe sobre qual será a
funcionalidade a ser entregue no próximo incremento, assim como, todas
as atividades que a equipe identifica como necessárias para concluir o
incremento e atingir o objetivo da sprint.
Opções de Resposta
Respostas
Não concordo;
0%
Concordo pouco;
0%
Não concordo nem discordo;
0%
Concordo na maior parte das vezes;
27%
Concordo totalmente.
73%
Complemento:
0
Answered
15
Skipped
0
Q21. Acho importante que entregas constantes e evolutivas sejam
disponibilizadas para os usuários.
Answer Choices
Responses
Não concordo;
7%
1
Concordo pouco;
0%
0
Não concordo nem discordo;
0%
0
Concordo na maior parte das vezes;
7%
1
Concordo totalmente.
87%
13
Complemento:
0
Answered
15
Skipped
0
Q22. Em nossa empresa, sabemos facilmente qual requisito de negócio
está sendo testado pela equipe de desenvolvimento ou aceito pelos
usuários.
Answer Choices
Respostas
Não concordo;
0%
Concordo pouco
13%
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Não concordo nem discordo;
Concordo na maior parte das vezes;
Concordo totalmente.
Complemento:

7%
27%
53%
Answered
Skipped

15
0

Q23. Em nossa empresa, o escopo dos projetos é controlado
cuidadosamente para assegurar que mudanças e correções aconteçam.
Este controle se dá por meio de um processo integrado de mudanças
realizado ao longo de todas as fases do projeto.
Answer Choices
Respostas
Não concordo;
0%
0
Concordo pouco;
20%
3
Não concordo nem discordo;
20%
3
Concordo na maior parte das vezes;
47%
7
Concordo totalmente.
13%
2
Complemento:
0
Answered
15
Skipped
0
Q24. Em nossa empresa, as mudanças no escopo são gerenciadas por
um comitê de projeto, seu impacto é mensurado e negociado entre os
impactados pela mudança, para que depois ela seja incorporada ao
projeto.
Answer Choices
Resposta
Não concordo;
27%
4
Concordo pouco;
40%
6
Não concordo nem discordo;
7%
1
Concordo na maior parte das vezes;
13%
2
Concordo totalmente.
13%
2
Complemento:
1
Answered
15
Skipped
0
Q25. Em nossa empresa, alterações no escopo são evitadas o máximo
possível. O processo e o número de pessoas envolvidos na aprovação
de mudança de escopo é grande ou demorado.
Answer Choices
Resposta
Não concordo;
27%
4
Concordo pouco;
47%
7
Não concordo nem discordo;
20%
3
Concordo na maior parte das vezes;
7%
1
Concordo totalmente.
0%
0
Complemento:
2
Answered
15
Skipped
0
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Q26. Acho importante manter o escopo do projeto sob controle, com o
mínimo possível de alterações, pois assim se mantém o controle dos
custos e prazos também.
Answer Choices
Responses
Não concordo;
7%
1
Concordo pouco;
13%
2
Não concordo nem discordo;
13%
2
Concordo na maior parte das vezes;
47%
7
Concordo totalmente.
20%
3
Complemento:
1
Answered
15
Skipped
0
Q27. Em nossa empresa, as mudanças no escopo do projeto são
gerenciadas pelo dono do produto e alinhadas com equipe e demais
interessados por meio de um artefato semelhante ao backlog do
Produto.
Opções de Resposta
Respostas
Não concordo;
0%
Concordo pouco;
7%
Não concordo nem discordo;
0%
Concordo na maior parte das vezes;
53%
Concordo totalmente.
40%
Complemento:
0
Answered
15
Skipped
0
Q28. Em nossa empresa alterações no escopo dos projetos são bem-vindas e
esperadas, uma vez que mudanças ambientais, organizacionais ou de negócios
acontecem.
Opções de Resposta
Respostas
Não concordo;
7%
Concordo pouco;
0%
Não concordo nem discordo;
7%
Concordo na maior parte das vezes;
47%
Concordo totalmente.
40%
Complemento:
Answered
15
Skipped
0
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Q29. Acho importante manter o escopo dos projetos flexível para acomodar
mudanças, mesmo que haja variação nos custo e prazo do projeto.
Answer Choices

Responses

Não concordo;
Concordo pouco;
Não concordo nem discordo;
Concordo na maior parte das vezes;
Concordo totalmente.
Complemento:

13%
20%
13%
20%
33%

2
3
2
3
5
0
15
0

Answered
Skipped

Q30.Assinale os processos utilizados na empresa e a frequência com
que são utilizados.

Coletar Requisitos;
Definir Escopo;
Elaborar EAP/WBS;
Validar Escopo;
Controlar Escopo;
Planejar Sprint;
Reuniões Diárias;
Revisão da Sprint;
Retrospectiva da Sprint;
Desenvolvimento da Sprint.

Quase
nunca

Algumas
vezes

7%
0%
0%
7%
13%
0%
0%
0%
0%
0%

14%
7%
58%
27%
27%
0%
0%
13%
0%
0%

Na maior
parte das
vezes
43%
36%
25%
33%
27%
13%
0%
20%
20%
7%
Answered
Skipped

Sempre
36%
57%
17%
33%
33%
87%
100%
67%
80%
93%
15
0

Q31. Assinale os artefatos utilizados na empresa e a frequência com que
são usados.Atenção! Considerar pequenas variações na nomenclatura
como por exemplo nomes traduzidos;É permitida mais de uma resposta.

Documento de Visão;
Business Case;
Documentação de Requisitos / Matriz de
rastreabilidade;
Especificação de Escopo;
EAP/WBS;
Solicitação de Mudanças;
Aceite de Entregas;
Status de Desempenho de Projetos;
Backlog de Produto;
Backlog da Sprint;
Incremento.

Quase
nunca

Algumas
vezes

38%
38%

54%
31%

0%
0%
8%
31%
0%
0%
0%
0%
15%

54%
38%
62%
8%
7%
13%
7%
13%
23%

Na maior
parte das
vezes
0%
31%
23%
31%
23%
46%
33%
33%
14%
13%
23%
Answered
Skipped

Sempre
8%
0%
23%
31%
8%
15%
60%
53%
79%
73%
38%
15
0
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Q32. * Atenção! Esta questão permite mais de uma resposta. Quais destes papéis
existem na sua equipe?
Answer Choices
Resposta
scrum Master
67%
10
Gerente de Projeto
47%
7
Product Owner ou Dono do Produto
93%
14
Arquiteto / Líder Técnico
100%
15
Desenvolvedor
100%
15
Tester
100%
15
Outros (quais):
1
Answered
15
Skipped
0
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APÊNDICE I – COMPLEMENTO
A seguir são apresentadas todas as respostas complementares fornecidas pelos
respondentes.
Quadro 29 – Respostas Complementares
Respondentes
Perguntas

R2

Q11.Acho importante que os
requisitos sejam detalhados antes
do planejamento do projeto e que
depois sejam gerenciados
cuidadosamente.
Apesar da descrição inicial,
requisitos podem mudar e
brechas podem ser
evidenciadas no decorrer do
desenvolvimento. É difícil
Q12.Em nossa empresa, tanto o
levantar todos os detalhes do
sistema a ser produzido, quanto o
ponto de vista de negócio e é
projeto são descritos
importante que o pessoal da
detalhadamente. São definidos seus
área técnica seja crítico para
limites e critérios de aceite de forma
evidenciar essas falhas
detalhada. Espera-se que o que foi
previstas em algumas regras.
definido não mude no decorrer do
Assim, caso haja mudança
projeto.
(desde que não seja drástica)
de requisito o time tem que
estar atento e ser ágil para se
adequar a esse tipo de
situação.
Complementando à pergunta
12: é importante que os
limites do projeto sejam bem
Q13.Acho importante definir
definidos, mas todos têm que
detalhadamente os limites do
ter em mente que nada é
projeto, critérios de aceite e que o
"escrito em pedra" e que
que foi definido não mude ao longo
ajustes podem ser
do projeto.
necessários mesmo em
situações de entrega de
MVP.
Em nossa empresa os projetos são
planejados com dois ou mais níveis,
sendo que o escopo do projeto tornase mais claro a cada novo nível de
planejamento.

R11

R14
Depende do tamanho do
projeto e do tipo da empresa.
Como somos uma empresa
ágil e de comunicação fácil o
excesso de controle pode
atrapalhar as entregas.

Aqui concordo na maioria
das vezes

Fonte: Próprio autor
Continua...
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Quadro 29 – Respostas Complementares
Respondentes
Perguntas

R2
R11
A criação de estórias
Q19.Acho importante ter uma lista
especificadas são
com todos os recursos, funções,
suficientes. Criação
requisitos, aprimoramentos e
exagerada de documentação
correções que o sistema possa
antes do projeto existir
precisar e que esta lista esteja em
consome tempo e gera
constante mudança.
retrabalho
Não é necessário um comitê
de projeto. Basta os
Q24.Em nossa empresa,
envolvidos (gestores
as mudanças no escopo são
interessados,
gerenciadas por um comitê de
desenvolvedores, testers)
projeto, seu impacto é mensurado e
discutirem e validarem os
negociado entre os impactados pela
impactos das mudanças.
mudança, para que depois ela seja
Menos burocracia gera
incorporada ao projeto.
simplicidade e mais
agilidade.
Q25.Em nossa empresa, alterações
no escopo são evitadas o máximo
possível. O processo e o número de
pessoas envolvidos na aprovação
de mudança de escopo é grande ou
demorado.

Gestores definem as
necessidades de mudança e
alinham com o pessoal da
parte técnica. Se possível as
alterações acontecem na
mesma sprint ou são
priorizadas para a pŕoxima. O
processo é bem rápido

Q26.Acho importante manter o
escopo do projeto sob controle, com
o mínimo possível de alterações,
pois assim se mantém o controle
dos custos e prazos também.

Na prática intempéries
surgem, e o time tem que se
mobilizar para atender às
modificações e terem em
mente a entrega do produto.

Fonte: Próprio autor

Depende do sistema, tem
sistema que não envolve
muitas pessoas, porém tem
outros sistemas que
necessita a aprovação de
muitas pessoas.

R14
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APÊNDICE J – DETALHAMENTO ESTUDO PMBOK
A área de conhecimento de gerenciamento do escopo do projeto é composta
por 6 processos que estão distribuídos nos grupos de processos de planejamento e
de monitoramento e controle que serão detalhados a seguir. Para demonstrar o
conteúdo dos processos serão utilizados três componentes de apoio:
a) tabelas de entradas - elas trazem, para cada processo, o grupo de
processos ao qual o processo pertence, a descrição do processo, os
documentos que entram no processo. Para cada documento são descritas
quais as informações podem ser obtidas por meio dele e, em alguns casos,
há a descrição de como essas informações podem ser úteis para geração
das saídas do processo;
b) figuras dos processos ilustrando suas entradas, ferramentas e saídas; e
c) tabelas de saídas, contendo o grupo de processos ao qual o processo
pertence, assim como sua descrição. Serão descritos todos os documentos
que saem do processo, qual o objetivo de cada documento e quais são as
informações relevantes que devem constar nos documentos de saída após
a conclusão do processo.
Os componentes de apoio serão utilizados no detalhamento de cada
processo, utilizando sempre a mesma dinâmica e conceito de informações.
Iniciando com os processos relativos ao planejamento do escopo, a Figura 14
mostra o processo de Planejar o Gerenciamento do Escopo. Esse processo visa
criar um plano de gerenciamento do escopo que documenta como os escopos do
produto e projeto serão definidos, validados e controlados.
Para o processo de gerenciamento do escopo do projeto, com base nas
informações detalhadas no Quadro 30, que são obtidas por meio dos documentos
de entrada, o gerente de projetos e equipe devem aplicar as ferramentas: opinião
especializada, análise de dados e reuniões para avaliar quais das diversas formas
existentes poderão ser utilizadas, para realizar as diversas atividades referentes ao
escopo do projeto, como por exemplo, coletar requisitos, criar o produto, definir,
validar e controlar o escopo. O Quadro 31 – Saídas Planejar o Gerenciamento do
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Escopo exibe cada documento de saída quais são as informações relevantes a
serem obtidas com a realização deste processo. Para esse processo ambas as
saídas, plano de gerenciamento do escopo e plano de gerenciamento dos requisitos
fazem parte dos planos que compõem o plano do projeto.
Figura 14 – Processo de Planejamento do Gerenciamento do Escopo do Projeto

Fonte: Adaptado PMI (2017a)
Quadro 30 – Entradas Planejar o Gerenciamento do Escopo
Grupo de
Descrição Processo
Processo

Documento

Principais informações

Utilização das Informações

Objetivo do projeto;
descrição de alto nível;
Termo de Abertura
premissas; restrições; e
requisitos de alto nível.

Plan.

Planejar o
Gerenciamento do
Escopo

Plano de
Gerenciamento do
Projeto

Plano de qualidade do
projeto.
Ciclo de vida do projeto

Cultura organizacional;
Fatores Ambientais Infraestrutura; administração
da Empresa
do pessoal e condições de
mercado.
Ativos de
Políticas e procedimentos;
Processos
informações históricas e
Organizacionais
lições aprendidas

Fonte: Adaptado PMI (2017a)

Plano de qualidade do projeto pode ser
impactado pela forma como a política de
qualidade, metodologias e padrões são
implementados no projeto.
Define a série de fases pela qual o projeto
deve passar.
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Quadro 31 – Saídas Planejar o gerenciamento do Escopo
Grupo de
Processo
processo

Plan

Planejar o
Gerenciamento do
Escopo

Documento

Objetivo do Documento

Informações Relevantes da Saída

Descrever como o escopo do
O documento de saída deverá contemplar a descrição dos
Plano do Gerenciamento do projeto será definido,
processos para: preparar a especificação do escopo; criar da EAP;
Escopo
desenvolvido, monitorado,
definir a linha de Base; aceitação formal das entregas do projeto.
controlado e validado
O documento de saída deverá contemplar como os requisitos
Descrever como os requisitos serão planejados, acompanhados e reportados; como as
Plano de Gerenciamento
do projeto e produto serão
mudanças gerenciadas e os requisitos serão analisados,
dos Requisitos
analisados, documentados e rastreados, monitorados e reportados; níveis de autorização para
gerenciados.
gerir mudanças; como se dará a priorização dos requisitos; e
estrutura de rastreabilidade dos requisitos.

Fonte: Adaptado PMI (2017a)

O processo Coletar os Requisitos, visa determinar, documentar e gerenciar as
necessidades e requisitos das partes interessadas para atender aos objetivos do
projeto, conforme ilustrado na Figura 15 (PMI, 2017a). Requisitos são, inicialmente,
as intenções (necessidades, objetivos ou metas) das partes interessadas (usuários,
clientes, donos de produtos, entre outros possíveis interessados no projeto), que
devem evoluir para uma declaração formal. Os requisitos precisam ser claros,
objetivos, verificáveis, resolver um problema ou alcançar um objetivo da parte
interessada, qualificados por condições mensuráveis e limitados por restrições,
podem, ainda, definir o desempenho de um sistema utilizado por determinada parte
interessada (ISO/IEC/IEEE 29148:2011).
Figura 15 – Processo Coletar os Requisitos

Fonte: Adaptado PMI (2017a)
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Quadro 32 – Entradas Coletar os Requisitos
Grupo de
Descrição Processo
Processo

Documento

Principais informações

Utilização das Informações

Descrição de alto nível e
requisitos de alto nível.
Plano de gerenciamento de Fornece informações de como o escopo
escopo.
será definido e desenvolvido.
Fornece informações de como os
Plano de
Plano de gerenciamento
requisitos serão coletados, analisados e
Gerenciamento do dos requisitos.
documentados.
Projeto
Fornece informações sobre os requisitos
Plano de engajamento das
de comunicações e nível de engajamento
partes interessadas.
das partes interessadas.
Apresenta as premissas sobre o produto,
projeto, ambiente, partes interessadas e
Registro de premissas
outros que possam influenciao os
requisitos do projeto.
Pode oferecer informações sobre as
Documentos do Lições aprendidas
técnicas mais eficazes para coleta de
Projeto
requisitos nos projetos da organização.
Pode ajudar a identificar as partes
interessadas, que podem oferecer
Registro de partes
informações sobre os requisitos, assim
iteressadas
como suas expectativas sobre os
mesmos.

Termo de Abertura

Plan.

Coletar os Requisitos

Documentos de
Negócios

O Business Case pode
descrever critérios exigidos,
desejados e opcionais para
satisfação das
necessidades de negócio.

Podem conter requisitos de
projeto e produto.
Cultura organizacional;
Fatores Ambientais Infraestrutura; administração
da Empresa
do pessoal e condições de
mercado.
Ativos de
Políticas e procedimentos;
Processos
informações históricas e
Organizacionais
lições aprendidas
Acordos

Fonte: Adaptado PMI (2017a)

Para o processo coletar os requisitos, com base nas informações detalhadas
no Quadro 32 – Entradas Coletar os Requisitos, que são obtidas por meio dos
documentos de entrada, o gerente de projetos e equipe devem aplicar as
ferramentas: 1) opinião especializada – que deve ser considerada para realizar a
análise de negócio, obtenção, análise e documentação dos requisitos, técnicas de
diagramas, facilitação e gerenciamento de conflitos; 2) coleta de dados – podem ser
utilizadas pela equipe e gerência do projeto as técnicas de Brainstorming,
entrevistas, grupos de discussão, questionários/pesquisas e benchmarking (uma
descrição básica do propósito de cada técnica está descrita no Quadro 34 – Técnica
e Propósito das Técnicas de Coleta de Requisitos, porém o aprofundamento em
cada uma delas não é escopo deste trabalho); 3) análise de dados – visa identificar
informações relevantes aos requisitos a partir da análise de diversos documentos do
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projeto como, por exemplo: acordos, planos de negócio, documentação de
processos ou interfaces de negócio; repositórios de regras de negócio, fluxos de
processos,

literatura

de

marketing,

registros

de

problemas,

políticas

e

procedimentos, documentação regulatória, propostas e casos de uso; 4) tomada de
decisão – podem ser aplicadas as técnicas de: a) votação para gerar, classificar e
priorizar os requisitos do projeto; b) decisão autocrática onde uma pessoa assume a
responsabilidade pela tomada de decisão; e c) utilização de critérios múltiplos que é
uma abordagem analítica sistemática para estabelecimento de critérios; 5)
representação de dados – as técnicas que podem ser utilizadas são: a) diagramas
de afinidade que classificam em grupos para revisão e análise grandes quantidades
de ideias; e b) mapeamento mental que consolida ideias em um único mapa; 6)
habilidades interpessoais e de equipe que podem ser utilizadas são: a) técnica de
grupo nominal para ampliação do brainstorming, adicionando um processo de
votação para ordenar as melhores ideias; b) observação/conversação para examinar
os indivíduos em seu ambiente; e c) facilitação que reúne as partes interessadas
para definir os requisitos do produto; 7) diagramas de contexto que descrevem
visualmente o escopo do produto; 8) protótipos que é um modelo do produto
esperado antes de efetivamente construí-lo.
Todas as ferramentas podem ser utilizadas em projetos para auxiliarem na
determinação, documentação e gerenciamento das necessidades e requisitos das
partes interessadas para cumprir o objetivo do projeto. O resultado esperado após a
análise das entradas e utilização das ferramentas é demonstrado nas saídas do
processo listadas no Quadro 33 – Saídas Coletar os Requisitos.
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Quadro 33 – Saídas Coletar os Requisitos
Grupo de
Processo
processo

Plan

Documento

Objetivo do Documento

Informações Relevantes da Saída

Documentação dos
Requisitos

Descrever como os requisitos
individuais atendem às
necessidades do projeto. Não
devem ser ambíguos (devem
ser mensuráveis e passiveis
de testes), rastreáveis,
completos, consistentes e
aceitáveis para as partes
interessadas.

De forma geral podem ser classificados como: requisitos de
negócio que descrevem as necessidades de nível mais alto da
organização; requisitos das partes interessadas que descrevem
as necessidades de uma parte interessada; requisitos de solução
que podem ser funcionais quando descrevem os comportamentos
do produto, ou não funcionais quando descrevem as condições ou
qualidades ambientais requeridas para o produto; requisitos de
prontidão ou transição quando descrevem capacidades
temporárias como por exemplo conversões de bases de dados;
requisitos de projetos quando descrevem condições que precisam
ser cumpridas pelo projeto como obrigações contratuais; e
finalmente requisitos da qualidade quando se referem a condições
ou critérios necessários para validar como bem-sucedida a
entrega de um produto, por exemplo certificações.

Matriz de rastreabilidade

É uma tabela que liga os
requisitos do produto desde
sua origem até as entregas
que os satisfazem. Deve
ajudar a garantir que
requisitos aprovados sejam
entregues ao final do projeto.

Os principais atributos da matriz são: Identificador único, descrição
textual do requisito; proprietário, fonte, prioridade, versão, status
(ativo, cancelado, adiado e outros), complexidade, critérios de
aceitação, entre outros.

Coletar os
Requisitos

Fonte: Adaptado PMI (2017a)
Quadro 34 - Técnica e Propósito das Técnicas de Coleta de Requisitos
Técnica

Propósito
Gerar e coletar multiplas ideias relacionadas
Brainstorming
aos requisitos do projeto e do produto.
Auxilia na identificação e definição das
características e funções das entregas
Entrevistas
desejadas, assim como na obtenção de
informações confidenciais.
Compreender as expectativas e atitudes das
Grupos de Discussão
partes interessadas em relacção a um produto,
serviço ou resultado proposto.
Projetados para acumular rapidamente
Questionários e pesquisas informações de um grande número de
respondentes.
Identificar as melhores práticas, gerar ideias e
Benchmarking
fornecer uma base para medir o desempenho.

Fonte: Adaptado PMI (2017a)

A Figura 16 ilustra o processo Definir o Escopo, que tem por objetivo
desenvolver uma descrição detalhada do projeto e do produto. Descreve os limites
do produto, serviço ou resultado e os critérios para aceitação. A preparação
detalhada da especificação do escopo do projeto baseia-se nas entregas principais,
premissas e restrições documentadas durante a iniciação do projeto.
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Figura 16 – Processo Definir o Escopo

Fonte: Adaptação PMI (2017a)
Quadro 35 – Entradas Definir o Escopo
Grupo de
Descrição Processo
Processo

Plan.

Definir o Escopo

Documento

Principais informações

Utilização das Informações

Descrição de alto nível do
projeto, características do
Termo de Abertura
produto e requisitos de
aprovação.
Plano de
Plano de gerenciamento de Fornece informações de como o escopo
Gerenciamento do
escopo.
será definido, validado e controlado.
Projeto
Apresenta as premissas sobre o produto,
projeto, ambiente, partes interessadas e
Registro de premissas
outros que possam influenciao os
requisitos do projeto.
Documentos do
Documentação dos
Identificar os requisitos que serão
Projeto
requisitos
incorporados ao escopo do projeto.
Registro de Riscos

Identificar as estratégias de respostas aos
riscos que possam impactar o escopo.

Cultura organizacional;
Fatores Ambientais Infraestrutura; administração
da Empresa
do pessoal e condições de
mercado.
Ativos de
Políticas e procedimentos;
Processos
informações históricas e
Organizacionais
lições aprendidas

Fonte: Adaptado PMI (2017a)

Para o processo definir o escopo, com base nas informações detalhadas no
Quadro 35 – Entradas Definir o Escopo, que são obtidas por meio dos documentos
de entrada, o gerente de projetos e equipe devem aplicar as ferramentas: 1) opinião
especializada; 2) análise de dados; 3) tomada de decisão como por exemplo a
técnica de decisão multicritério; 4) habilidades interpessoais de equipe como, por
exemplo, a facilitação;

e 5) análise de produto utilizada para definir produtos e

serviços (exemplos de técnicas para análise de produto podem ser estrutura
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analítica do produto, análise de requisitos, análise de sistemas, engenharia de
sistemas, análise de valor e engenharia de valor).
O Quadro 36 – Saídas Definir o Escopo exibe para cada documento de saída
quais são as informações relevantes a serem obtidas com a realização desse
processo.
Quadro 36 – Saídas Definir o Escopo
Grupo de
Processo
processo

Plan

Definir o Escopo

Documento

Objetivo do Documento

Descrever o escopo do
projeto, principais entregas,
premissas e restrições.
Documentar todo o escopo e
Especificação do Escopo do entregas do projeto em
projeto
detalhes. Fornecer um
entendimento comum do
escopo do projeto. Fornecer a
linha de base de escopo para
o projeto.
Atualizar possíveis alterações
realizadas durante o
Atualizações nos
processo definir escopo nos
documentos do projeto
diversos documentos do
projeto

Informações Relevantes da Saída

A especificação detalhada do escopo inclui: Descrição do escopo
do produto, entregas, critérios de aceitação e exclusões explicitas
do projeto. As informações de escopo do termo de abertura
diferem da declaração de escopo no nível de detalhamento de
cada um. O termo de abertura contém informações de alto nível e a
declaração de escopo contém informações detalhadas.

Podem ocorrer alterações nos registros de premissas, nos
documentos dos requisitos, matriz de rastreabilidade dos
requisitos e registro das partes interessadas.

Fonte: Adaptado PMI (2017a)

Criar EAP (Estrutura Analítica de Projeto) tem por objetivo subdividir as
entregas e o trabalho do projeto em partes menores e, mais facilmente,
gerenciáveis. É uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser
executado, a fim de atingir os objetivos do projeto e criar as entregas requeridas.
Organiza e define o escopo e representa o trabalho especificado no escopo
do projeto. O nível mais baixo da EAP é denominado pacote de trabalho, pode ser
utilizado para agrupar as atividades onde o trabalho é agendado, estimado,
monitorado e controlado. O processo é ilustrado na Figura 17.
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Figura 17 – Processo Criar a EAP

Fonte: Adaptado PMI (2017a)
Quadro 37 – Entradas Criar EAP
Grupo de
Descrição Processo
Processo

Documento

Principais informações

Plano de
Gerenciamento do
Projeto

Documenta como a EAP será criada a
Plano de gerenciamento de
partir da especificação do escopo do
escopo.
projeto.
Fornece as informações do que é e do que
Especificação do Escopo
não é escopo do projeto.
Descrever como os requisitos individuais
Documentação dos
atendem às necessidades de negócio
requisitos
para o projeto.

Documentos do
Projeto
Plan.

Criar a EAP

Utilização das Informações

Fatores Ambientais
Padrões de EAP.
da Empresa
Ativos de
Processos
Organizacionais

Políticas, procedimentos e
modelos para EAP;
arquivos de projetos
anteriores e lições
aprendidas

Fonte: Adaptado PMI (2017a)

Para o processo criar a EAP, com base nas informações detalhadas no
Quadro 37 – Entradas Criar EAP, que são obtidas por meio dos documentos de
entrada, o gerente de projetos e equipe devem aplicar as ferramentas: 1) opinião
especializada com experiência em projetos semelhantes deve ser considerada; 2)
decomposição que é uma técnica usada para dividir e subdividir o escopo e suas
entregas em partes menores e, mais facilmente, gerenciáveis. O nível da
decomposição é orientado pelo grau de controle necessário para gerenciar o projeto
de forma eficaz. O pacote de trabalho é o trabalho definido no nível mais baixo da
EAP, para o qual o custo e a duração podem ser estimados e gerenciados. A
decomposição, geralmente, envolve: identificação e análise das entregas e do
trabalho relacionado, estruturação e organização da EAP, decomposição dos níveis
mais altos da EAP em componentes de menor nível, desenvolvimento e designação
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de códigos de identificação aos componentes da EAP e verificação se o grau de
decomposição das entregas é apropriado.
A EAP representa todos os produtos e trabalhos do projeto, inclusive, o
trabalho de gerenciamento do projeto. O Quadro 38 – Saídas Criar EAP mostra para
cada documento de saída quais são as informações relevantes a serem obtidas com
a realização deste processo.
A principal saída do processo criar a EAP é a linha de base do escopo, que é
uma versão aprovada da especificação de escopo que, juntamente, com outras
linhas de base comporão a linha de base do projeto. As linhas de base são utilizadas
como uma base de comparação entre o que foi planejado (linha de base) e o
desempenho real do projeto.
Quadro 38 – Saídas Criar EAP
Grupo de
Processo
processo

Plan

Documento

Objetivo do Documento

Informações Relevantes da Saída

Linha de Base do Escopo

É a versão aprovada do
conjunto: Especificação do
Escopo e EAP com seu
dicionário associado, que é
utilizado como base de
comparação e só pode ser
alterada seguindo
procedimentos formais de
controle de mudanças.

Os componentes da linha de base incluem: Especificação do
escopo do projeto que contempla a descrição do escopo,
principais entregas, premissas e restrições; EAP; pacotes de
trabalho com identificador único para cada pacote; Dicionário da
EAP que fornece um detalhamento sobre as entregas, atividades e
agendamento para cada componente da EAP, podem contempar
as seguintes informações: Identificador, descrição do trabalho,
premissas e restrições, organização responsável, marcos do
cronograma, atividades do cronograma associadas, recursos
necessários, estimativa de custos, requisitos da qualidade,
critérios de aceitação, referências técnicas e informações sobre
acordos.

Atualizações nos
documentos do projeto

Podem ser necessárias
atualizações após a
realização deste processo.

Podem ocorrer alterações nos registros de premissas ou
restrições e nos documentos dos requisitos.

Criar a EAP

Fonte: Adaptado PMI (2017a)

Passando aos processos de monitoramento e controle a Figura 18 mostra o
processo “Validar o Escopo” que tem por objetivo formalizar a aceitação das
entregas concluídas do projeto, ocorre a cada entrega ou revisão de fase.
Proporciona objetividade ao processo de aceitação e aumenta a probabilidade de
aceitação final do produto, serviço ou resultado do projeto. A base para realizar a
validação e para a aceitação final são as documentações de requisitos ou a linha de
base de escopo obtidas, como saídas dos processos de planejamento da área de
conhecimento de gestão do escopo, assim como dados de desempenho do trabalho
obtidos nos processos de execução de outras áreas de conhecimento.
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Figura 18 – Processo Validar o Escopo

Fonte: Adaptado PMI (2017a)

Para o processo validar o escopo, com base nas informações detalhadas no
Quadro 39 – Entradas Validar o Escopo, que são obtidas por meio dos documentos
de entrada, o gerente de projetos e equipe devem aplicar as ferramentas: 1)
inspeção, que inclui atividades como medição, exame e validação para determinar
se o trabalho e as entregas cumprem os requisitos e critérios de aceitação do
produto; e 2) tomada de decisão que tem como exemplo a análise de alternativas e
votação.
O Quadro 40 – Saídas Validar o Escopo exibe para cada documento de saída
quais são as informações relevantes a serem obtidas com a realização deste
processo.
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Quadro 39 – Entradas Validar o Escopo
Grupo de
Descrição Processo
Processo

Mon. /
Contr.

Validar o Escopo

Documento

Principais informações

Utilização das Informações

Especificar o nível de formalidade para
Plano de gerenciamento do
aceitação das entregas concluídas do
escopo.
projeto.
Plano de
Gerenciamento dos
Descrever como os requisitos do projeto
Gerenciamento do requisitos.
serão validados.
Projeto
Utilizada para comparação com os
resultados realizados, para determinar se
Linha de base do escopo.
serão necessárias mudanças, ações
corretivas ou preventivas.
A avaliação pode aumentar a eficiência e
Lições aprendidas
eficácia para validação das entregas.
As informações geradas no processo
controlar a qualidade, como questões de
Relatórios da qualidade
garantia da qualidade, recomendações,
Documentos do
entre outros, devem ser revisados antes da
Projeto
aceitação do produto.
Comparar aos resultados reais para
Documentação dos
identificar a necessidade de mudança,
requisitos
ação corretiva ou preventiva.
Matriz de rastreabilidade
Fornecer informações gerais sobre os
dos requisitos
requisitos e como eles sarão validados.
Entregas que foram
Entregas
concluídas e verificadas no
Verificadas
processo controlar
qualidade.
podem incluir o grau de
conformidade com os
Dados de
requisitos, número de não
desempenho do
conformidades, gravidade
trabalho
das não conformidades ou
números de ciclos de
validação

Fonte: Adaptado PMI (2017a)
Quadro 40 – Saídas Validar o Escopo
Fase

Processo

Documento

Entregas Aceitas

Informações sobre o
desempenho do projeto
Mon. /
Contrl.

Validar o Escopo

Solicitações de mudança

Objetivo do Documento

As entregas podem exigir
uma solicitação de mudança
visando a correção de defeito.
Registro das lições
aprendidas

Atualizações nos
documentos do projeto

Informações Relevantes da Saída

Listar as entregas que estão
de acordo comos critérios de
aceitação e que foram
formalmente aprovadas pelo
cliente ou patrocinador.
Incluem as informações
Lista entregas aceitas, não aceitas para comunicação às partes
sobre o progresso do projeto interessadas.

Atualizar as lições aprendidas com informações sobre os desafios
encontrados e como poderiam ter sido evitados, assim como
abordagens que funcionaram bem para validação das entregas

Documentação dos requisitos Atualizar com os resultados reais da atividade de validação.
Matriz de rastreabilidade dos Atualizar com os resultados da validação, incluindo método usado
requisitos
e resultado.

Fonte: Adaptado PMI (2017a)
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Figura 19 – Processo Controlar o Escopo

Fonte: Adaptado PMI (2017a)

A Figura 19 ilustra o processo Controlar o Escopo que visa monitorar o status
do escopo do projeto e do produto e gerenciar as possíveis mudanças realizadas na
linha de base do escopo. Assegura que todas as mudanças solicitadas e ações
corretivas ou preventivas recomendadas sejam processadas por meio do processo
realizar controle integrado de mudanças (que não é escopo deste trabalho). É um
processo contínuo durante a execução do projeto.
Para o processo controlar o escopo, com base nas informações detalhadas
no Quadro 41 – Entradas Controlar o Escopo, que são obtidas por meio dos
documentos de entrada. Para esse processo a única ferramenta utilizada é a análise
de dados, que inclui a análise de variação, que visa comparar a linha de base com
os resultados reais, para determinar se a variação está dentro do aceitável ou se
será necessária ação corretiva ou preventiva. Outra técnica é a análise de
tendências que examina o desempenho do projeto ao longo do tempo para
determinar se o desempenho está melhorando ou piorando. O objetivo é determinar
a causa e o grau de variação para decidir sobre a necessidade ou não de ações
corretivas ou preventivas.
O Quadro 42 – Saídas Controlar o Escopo mostra para cada documento de
saída quais são as informações relevantes a serem obtidas com a realização deste
processo.
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Quadro 41 – Entradas Controlar o Escopo
Grupo de
Descrição Processo
Processo

Documento

Principais informações

Utilização das Informações

Plano de gerenciamento do Fornecer como o escopo do projeto será
escopo.
controlado.
Plano de gerenciamendo de
requisitos.
Plano de gerenciamento de
mudanças.

Fornecer como os requisitos do projeto
serão validados.
Definir o processo para gerenciar as
mudanças do projeto.
Definir os itens que requerem controle
Plano de
Plano de gerenciamento de
formal de mudança e o processo para
Gerenciamento do configuração
controlar estas mudanças.
Projeto
É utilizada para comparar aos resultados
reais para determinar se será necessária
Linha de base do escopo.
uma mudança, ação corretiva ou
preventiva.
Linha de base da medição
do desempenho.
Mon. /
Contr.

Controlar o Escopo

Lições aprendidas
Documentos do
Projeto

Documentação dos
requisitos
Matriz de rastreabilidade
dos requisitos

Dados de
desempenho do
trabalho

Ativos de
Processos
Organizacionais

Fonte: Adaptado PMI (2017a)

podem incluir a quantidade
de solicitações de
mudanças recebidas /
aceitas, número de entregas
verificadas, validadas e
concluídas.
Escopo formal, políticas,
procedimentos e diretrizes
relacionados ao controle
Métodos de monitoramento
e relatórios e modelos a
serem utilizados.

Utilizada para comparar com os resultados
reais para determinar a necessidade de
mudança, ação corretiva ou preventiva.
Utilizadas para aprimorar o controle do
escopo.
Utilizada para detectar qualquer desvio no
escopo acordado para o projeto ou
produto.
Ajudar a detectar quaisquer mudanças ou
desvios na linha de base do escopo com
relação aos objetivos do projeto.
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Quadro 42 – Saídas Controlar o Escopo
Grupo de
Processo
processo

Documento

Objetivo do Documento

Informações sobre o
desempenho do projeto

Incluem informações relativas
ao desempenho do projeto e
do produto em comparação à
linha de base do escopo

Solicitações de mudança

Mon. /
Contrl.

Controlar o Escopo
Atualizações nos planos do
projeto

A análise de desempenho
pode gerar solicitações de
mudança nas linhas de base
ou em outros componentes.
Plano de gerenciamento do
Pode ser necessário refletir mudança na maneira como o escopo
escopo
é gerenciado.
Dependendo do tamanho da mudança gerada pode ser
Linha de base do escopo
necessária revisão na linha de base do escopo.
Mudanças significativas podem gerar mudanças na linha de base
Linha de base de cronograma
do cronograma.
Mudanças significativas podem gerar mudanças na linha de base
Linha de base de custos
do cronograma.
Linha de base de medição do Mudanças significativas podem gerar mudanças na linha de base
desempenho
de medição de desempenho.
Registro das lições
aprendidas

Atualizações de documentos
Documentação dos requisitos
do projeto
Matriz de rastreabilidade dos
requisitos

Fonte: Adaptado PMI (2017a)

Informações Relevantes da Saída

