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RESUMO

Projetos de tecnologia da informação apresentam-se como fontes de
obtenção de vantagem competitiva às empresas. Essa característica tem
aumentado a quantidade de projetos de TI, que frequentemente extrapolam a
capacidade física e financeira das empresas em adquiri-los e implantá-los, sendo
necessário um processo de seleção que esteja ligado à dimensão estratégica,
com critérios bem definidos. Com base neste cenário esta pesquisa busca
estudar o planejamento para o desenvolvimento de software, a priorização das
atividades, a seleção e alocação dos recursos e como os projetos se organizam.
Para atingir esse objetivo foi realizado um estudo de caso com doze empresas
por meio de entrevistas. A comparação entre a teoria e a prática revelou as
principais falhas em projetos desde o início do planejamento até a conclusão. A
conclusão sobre os critérios para planejamento é proposto e apresentado uma
lista de recomendações para melhor efetividade nos projetos como o uso de
ferramenta para balanceamento de projetos, recursos insuficientes, requisitos
mal

definidos,

correta

alocação

de

recursos,

controle

de

riscos,

responsabilidades claras aos desenvolvedores, utilização da matriz de
competência e a troca de membros da equipe .

Palavras Chave: Alocação de Equipe; Priorização de Projetos, Otimização de
Projetos, Classificação de Projetos.

ABSTRACT

Planning Criteria for projects of Software development: Study of Case.
Information technology projects are presented as sources of obtaining a
competitive advantage to companies. This feature has increased the number of
IT projects that often extrapolate their physical and financial capacity to acquire
and deploy them. This requires a selection process that is linked to the strategic
dimension, with a well-defined criterion. Based on this scenario, this research
seeks to study the planning of the software development, prioritization of
activities, selection and allocation of resources, and also how projects are
organized. To achieve this goal, a case study was carried out with twelve
companies through interviews. The comparison between theory and practice has
revealed major project failures from the planning to the completion. In the
conclusion on the criteria of planning it is proposed and a list of recommendations
for a better effectiveness of projects such as the use of a software tool for project
balancing the insufficient resources, poorly defined requirements, correct
allocation of resources techniques, control of risks, clear responsibilities to
developers, and the use of the competence matrix and the exchange of team
members.

Keywords: Team Allocation; Prioritization of Projects, Optimization of Projects,
Classification of Projects.
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1 INTRODUÇÃO
Projetos de tecnologia da informação (TI) apresentam-se como fontes de
obtenção de vantagem competitiva à medida que automatizam atividades e
diminuem as variações dos resultados de processos produtivos. Esta
característica tem aumentado a quantidade de projetos de TI. Muitos extrapolam
a capacidade física e financeira das empresas em adquiri-los e implantá-los,
sendo necessário que as empresas criem um processo para selecionar quais
projetos devem ser aprovados.
Consideram-se para isso os fatores de retorno do investimento, se é para
atendimento legal ou de manutenção, que sempre esteja ligado à dimensão
estratégica e com critérios bem definidos, (Oliveira, 2009).
Segundo Pressman (2016), a gestão efetiva de projetos de software
focaliza em quatro P’s: pessoal, produto, processo e projeto. A ordem não é
arbitrária.

As

pessoas

devem

ser

organizadas

para

o

trabalho

de

desenvolvimento de forma efetiva. A comunicação com o cliente e com outros
envolvidos deve ocorrer para que o escopo e os requisitos do produto sejam
compreendidos e claros.
Deve ser selecionado um projeto adequado para as pessoas e para o
produto. O Projeto deve ser planejado com base na estimativa do esforço e do
prazo para a realização das tarefas: definindo os itens entregáveis,
estabelecendo pontos de verificação de qualidade e identificação de
mecanismos para monitorar e controlar o trabalho no plano de projeto. Enfatiza
ainda que o gerente que esquece que a Engenharia de Software é um
empreendimento intensamente humano, nunca vai ter sucesso na Gestão de
Projetos.
Grande parte das empresas desenvolvedoras de software criam seu
próprio processo de trabalho. Para obter vantagem competitiva e reduzir custos,
as empresas devem atualizar-se continuamente na tecnologia, buscar a
maturidade nos processos e eliminar a ineficiência operacional. Isso requer um
envolvimento da organização como um todo. Verifica-se que a melhoria dos
processos de software requer que a melhoria ocorra primeiramente em cada um
dos desenvolvedores para, por fim, envolver a organização como um todo
(Tonini, 2008)
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Gunther Ruhe et al (2009) afirmam que atribuir desenvolvedores
devidamente qualificados para tarefas apropriadas é um processo complexo,
geralmente incluindo um grande número de variáveis relacionadas aos horários,
disponibilidade, pessoal e perfil de habilidades.
Se este processo for feito ad hoc, com base na intuição, os resultados são
uma utilização de recursos e uma sobrecarga de programação precárias.
Embora usar a intuição não seja ruim, ela por si só não é suficiente para tomar
decisões complexas e cruciais.
Na busca de solução de problemas de planejamento para o
desenvolvimento de software, a priorização das atividades, a alocação dos
recursos humanos e como os projetos se organizam, permitem elaborar os
principais conceitos teóricos que fundamentam as dimensões da maturidade no
desenvolvimento e gerenciamento dos projetos de software.
Os projetos de TI abrangem uma grande diversidade de áreas de
aplicação: computação móvel, comércio eletrônico, sistemas de informação e
sistemas de gestão em nuvem. Exigem assim uma variedade de perfis e
competências dos profissionais nas tarefas dos projetos de software.

1.1 Motivação
De acordo com Standish group Chaos Report (2016) 71% dos projetos de
software sofreram alterações em seu desenvolvimento ou falharam. Dividindose em 52% que estão em risco, 19% falharam e somente 29% tiveram sucesso.
Neste mesmo estudo o desempenho comparativo por tamanho dos projetos, e
considerando o porte de projetos médios, somente 9% tiveram sucesso, 26%
tiveram mudanças e 31% falharam entre o total com os demais portes de
projetos.
Na pequena margem dos que tiveram sucesso, apresentam-se como os
fatores de sucesso: o patrocínio dos executivos, a maturidade emocional, o
envolvimento do usuário, a otimização e os recursos capacitados. Os três últimos
itens fazem parte desta pesquisa.
Para Schwalbe (2013), muitas pessoas e organizações têm renovado o
interesse no gerenciamento de projetos. No passado, o gerenciamento de
projetos se concentrava principalmente no fornecimento de dados de
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cronograma e recursos à alta administração. Novas tecnologias tornaram-se um
fator significativo em muitos negócios, e o uso de equipes de trabalho
interdisciplinares e globais mudou radicalmente o ambiente de trabalho,
comparado aos anos anteriores. As empresas buscam novos profissionais para
o gerenciamento de projetos com as seguintes habilidades:
•

planejar, organizar e priorizar o trabalho.

•

trabalhar em uma estrutura de equipe

•

tomar decisões e resolver problemas

Os critérios de planejamento são fatores importantes e podem determinar
o êxito do projeto. É necessário estudos e formas de apoiar o planejamento de
alocação e seleção de pessoas e a organização do projeto. Neste contexto este
trabalho visa apoiar os gerentes de projetos de empresas no planejamento de
projeto para desenvolvimento de software, através da apresentação de um
modelo de recomendações adaptadas ao planejamento de desenvolvimento de
software.

1.2 Objetivo
O objetivo principal deste trabalho é propor recomendações de
planejamento para o desenvolvimento de projetos de software no que tange a
seleção, formação e organização de equipes e o planejamento de atividades por
meio de um estudo de caso.
O confronto entre o modelo teórico criado e as práticas observadas nos
estudos de casos, objetiva evidenciar as práticas propostas de modelo ou
identificar a existência de práticas ainda não reportadas pela literatura.
Como parte do produto final desta pesquisa, objetiva-se listar
recomendações ao planejamento de projeto de software para apoiar os gerentes
de projeto na excelência da condução dos projetos.
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1.3 Contribuições
Uma contribuição deste trabalho é revisar as práticas recomendadas pela
literatura sobre os critérios de planejamento para desenvolvimento de projetos
de software. Com isso, cria-se uma base de conhecimento para analisar os
critérios de seleção e formação e organização de equipes, seleção e priorização
das atividades de projeto e tarefas em casos reais.
Como contribuição final inclui a lista de propostas e os requisitos para a um
projeto de otimização da alocação dos recursos

1.4 Método de Trabalho

O método de trabalho é um Estudo de Caso. Segue-se os conceitos
propostos por YIN (2015), buscando identificar o “como” e o “por quê”
relacionados ao problema ora estudado. Este método se divide em quatro
atividades. A figura 1, apresenta uma visão dessas atividades e os próximos
tópicos as descrevem.
Figura 1- Atividades contidas nesta pesquisa

Fonte: Elaborada pelo autor

Atividade 1 – Revisão Bibliográfica
Que consiste em pesquisar na literatura os critérios de planejamento para
desenvolvimento de projetos de software. A pesquisa bibliográfica traz as
práticas comuns de critérios de planejamento. O objetivo desta atividade foi
definir a base dos critérios na seleção, organização e formação de equipes,
seleção e priorização das atividades de projeto.
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Atividade 2 Preparação para Estudo de casos
Que se resumem a entrevistas realizadas em empresas nacionais que
desenvolvem projetos expressivos de desenvolvimento de software, como
sistemas de gestão empresarial ERP, empresas que desenvolvem software sob
demanda, conhecidas como fábricas de software e empresas que possuem
desenvolvimento interno e terceirizam o desenvolvimento em momentos de
grande demanda.
Atividade 3 – Execução do Estudo de Caso.
Atividade que consiste em coletar informações por meio de entrevistas
semiestruturadas e aplicação de questionário a cada colaborador selecionado
nas empresas. Foi utilizado um roteiro de tópicos e questões a serem cobertas,
foi dada a liberdade ao entrevistado expor práticas e suas vivências em projetos
de software. Foram considerados líderes de projeto, desenvolvedores, arquitetos
e usuários finais (áreas de negócio), permitindo assim que as entrevistas
permeassem por áreas como produto, práticas, ferramentas e gestão.

Atividade 4 - Análise dos Resultados e Conclusão.
Onde de posse dos dados empíricos, a análise dos resultados foi dividida
em qualitativa e quantitativa. Os dados quantitativos, os quais apontam
numericamente a frequência e intensidade dos comportamentos dos grupos,
serão compilados em quadros com números e porcentagens. Para os dados
qualitativos, será utilizada a ‘Análise de conteúdo’, a qual analisa textos ou séries
de textos e busca temas ao observar a frequência com que determinados termos
se repetem.
As práticas identificadas serão analisadas e confrontadas com aquelas
contidas na literatura, nas quais os gerentes e líderes de projeto poderão utilizar
as evidências para guiar processos de seleção de pessoas e formação de
equipes, levando em consideração o resultado do estudo apresentado. São
apresentadas a análise dos resultados obtidos e elaboração das conclusões com
objetivo de contribuir para futuros trabalhos.
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1.5 Organização do Trabalho
Além desta seção introdutória, esta pesquisa está dividida nas seções
descritas abaixo:
Seção 2: Fundamentação teórica. Apresenta a pesquisa e a revisão
bibliográfica, visando compreender conceitos, práticas e modelos referentes a
critérios de planejamento para desenvolvimento de projetos de software. Esta
seção também descreve os estudos feitos por outros autores para identificar e
compreender o estado atual das práticas de critérios para alocação de recursos
humanos.
Seção 3: Metodologia da Pesquisa. Apresenta os critérios de escolha das
empresas de software e dos entrevistados, mostra as proposições, as questões
de pesquisa, o roteiro da coleta dos dados e o roteiro da análise dos dados
coletados.
Seção 4: Estudo de Caso. Apresenta a aplicação prática da pesquisa.
Esta seção também apresenta o detalhamento dos ambientes para as pesquisas
de campo, os dados coletados e a análise das empresas que utilizam os critérios
para alocação de recursos humanos.
Seção 5: Conclusão. Apresenta um resumo do trabalho, as conclusões do
trabalho, suas contribuições em relação ao estado da questão e a sugestão de
pontos a serem pesquisados em trabalhos futuros. Apêndices: Apresentam os
questionários de pesquisa.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
De acordo com Silva Filho (2009) lidar com equipes e com ambiente
corporativo adverso, visando desenvolvimento de (novos) sistemas ou produtos
de software, requer uma habilidade que combina arte e ciência, ao que se
denomina gestão de projetos de software.
Três pilares formam a base da gestão de projetos: foco no cliente, equipe
produtiva e administrar recursos. A gestão de projetos de software compreende
atividades que visam assegurar que o software seja entregue no prazo
predefinido e esteja de acordo com os requisitos definidos pelo cliente.
A necessidade da gestão se deve ao fato de o desenvolvimento de
software estar sujeito às restrições de qualidade, tempo e orçamento. Além
disso, dada a natureza flexível do software, uma boa prática é adotar um
processo de desenvolvimento orientado para arquitetura, para que as
funcionalidades e restrições existentes no projeto e implementação do sistema
possam ser adequadamente tratadas.
Gestão de projetos de software é um conjunto de práticas que serve de
guia a um grupo para trabalhar de maneira produtiva. Ela compreende métodos
e ferramentas que organizam as tarefas, identificam sua sequência de execução
e dependências existentes, apoia a alocação de recursos e tempo, além de
permitir o rastreamento da execução das atividades e medição do progresso
relativo ao que foi definido no plano de projeto.
O gerenciamento das equipes de projetos começa no planejamento e
cabe ao gerente de projetos identificar as funções e trabalhos a serem
executados durante a realização do projeto. A identificação dos pacotes de
trabalho, a estruturação da equipe segundo papéis e responsabilidades,
identificação das competências e associação dos responsáveis pelas atividades
nos pacotes de trabalho, se fazem necessários conforme Carvalho e RabechiniJr
(2011).
Nesta seção apresenta-se uma revisão do estado-da-arte, conceitos
relacionados ao planejamento para desenvolvimento de software, organização
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do projeto de software, priorização e portfólio e projetos, identificar riscos do
projeto, critérios de alocação de recursos humanos, seleção de membros da
equipe, a influência do tipo de projeto na alocação dos recursos e matriz de
competência técnica.

2.1 A organização do projeto de software

De acordo com Sommerville (2016) o gerenciamento de projetos de
software é uma atividade guarda-chuva dentro da engenharia de software, onde
várias outras atividades acontecem ao mesmo tempo.
O gerenciamento começa antes que qualquer atividade técnica seja
iniciada e continua durante a definição, desenvolvimento e suporte do software.
Quatro P’s tem uma influência substancial no gerenciamento de projetos de
software: pessoas, produtos, processos e projeto. Pessoas devem ser
organizadas em equipes efetivas, motivadas a fazer um software de alta
qualidade e coordenada para alcançar uma comunicação efetiva.
Os requisitos do produto devem ser comunicados do cliente para o
desenvolvedor, decompostos em suas partes constituintes e entregues à equipe
de desenvolvimento. O processo deve ser adaptado às pessoas e ao problema.
Um modelo de processo comum é selecionado, um apropriado paradigma de
engenharia de software é aplicado e um conjunto de tarefas é escolhido para
que o trabalho seja realizado. A figura 2 ilustra a Organização do projeto de
software e os quatro P´s.
Figura 2 – Organização do Projeto de Software.

Fonte: Adaptado de Sommerville (2016)
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De acordo com Silva Filho (2009) o plano de projeto é um documento
altamente recomendado, no qual o gerente de projeto faz revisões e consultas
com frequência.
O plano de projeto define os marcos de projeto (milestones) e as
principais atividades necessárias à execução do projeto. Este documento define
a data de cada marco de projeto, as atividades associadas, os artefatos gerados
e respectivos responsáveis.
Percebe-se que até certo ponto é natural àqueles que desenvolvem
novos produtos e sistemas de software iniciarem as atividades de
desenvolvimento antes mesmo que eles entendam o que tem de ser feito, ou
seja, antes mesmo de saberem qual é o problema a ser tratado. Este tipo de
atitude, comumente resulta no insucesso dos projetos.
De acordo com Standish group Chaos Report (2016) cerca de 40% de
insucesso dos projetos são devidos a deficiências ou inexistência de plano de
projeto, enquanto que quase 20% se deve a uma gestão inadequada do projeto.
Interessante destacar que aproximadamente 50% dos problemas e insucessos
de projeto se devem a uma comunicação ruim entre os principais envolvidos no
projeto.
De acordo com PMI (2013) e suas áreas de conhecimento, é
necessária a criação de rotinas e procedimentos que auxiliam o gerente na
condução do projeto e apoiam a organização do projeto de software. A figura
3 indica a construção de cronograma estruturado:
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Figura 3 – Construção de cronograma de projeto estruturado.

Fonte: Adaptado de PMI (2013)

2.2 Priorização e portfólio de projetos
Segundo o PMI (2013) “um portfólio refere-se a um conjunto de projetos
ou programas e outros trabalhos, agrupados para facilitar o gerenciamento
eficaz desse trabalho a fim de atingir os objetivos de negócios estratégicos”. Já
um programa, ainda conforme o PMI (2013, p. 15) “é definido como um grupo
de projetos relacionados e gerenciados de modo coordenado para a obtenção
de benefícios e controle, que não estariam disponíveis se eles fossem
gerenciados individualmente”. Na Tabela 1 é possível visualizar as diferenças
entre programa e portfólio de projetos.

Tabela 1 – Diferenças entre Programa e Portfólio de Projetos

Projeto
Escopo reduzido,
entregas específicas

Programa
Escopo abrangente, pode
sofrer modificações para
atender expectativa de
negócios

Portfolio
Possui escopo de
negócios que acompanha
a estratégia da
organização
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Gerente de projetos
tenta minimizar
mudanças
Sucesso mensurado
por

Gerente de programa
espera e anseia por
mudanças
Sucesso mensurado por
ROI, novas capacidades e
entrega de benefícios

tempo, escopo e
custo
Estilo de liderança
Liderança focada em
focado em realização gerenciamento de
de atividades
relacionamentos, conflitos,
aspectos políticos
Gerente de projetos
Gerente de programa
gerencia técnicos,
gerencia gerentes de
especialistas
projetos

Gerente de portfolio
monitora continuamente as
mudanças no ambiente
Sucesso é mensurado em
termos de desempenho
agregado dos
componentes
Estilo de liderança focado
em adição de valor às
decisões do portfolio
Gerente de portfólio pode
gerenciar a equipe de
gerenciamento de portfolio

Gerente de projetos
faz parte da equipe e
motiva através das
suas habilidades
Gerente de projetos
com foco em
planejamento
detalhado, com
objetivo nas entregas

Gerente de programa é um Gerente de portfólio é o

Gerente de projetos
monitora e controla
atividades e os
produtos gerados

líder e provê visão e

líder que provêem

liderança

compreensão e intuição

Gerente de programa cria
planos de alto nível que
guiam os projetos (que
detalham)

Gerente de portfólio cria e
mantém processos e
comunicação no portfólio

Gerente de programa
monitora projetos e outras
iniciativas através de
estruturas de governança

Gerente de portfólio
monitora o desempenho
agregado e indicadores de
valor

Fonte: Vargas (2011)

Crawford, Hobbs e Turner (2006) explicam que as organizações que
realizam muitos projetos precisam criar um sistema de priorização adequado à
sua realidade, identificando seus tipos de projetos, onde seja possível descrevêlos e compará-los entre si. Assim, criaram um modelo que permite às
organizações examinarem seus métodos de priorização de projetos e
entenderem melhor como eles funcionam, melhorando a gestão dos seus
projetos.
Para um sistema de priorização é necessário por um lado a garantia do
alinhamento estratégico, ou seja: priorizar os melhores projetos; através da
maximização do retorno do investimento sobre o portfólio de projetos,
controlando a eficácia dos investimentos em projetos; e por outro o
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desenvolvimento das competências: alocando corretamente os recursos no
projeto e fornecendo as ferramentas adequadas, criando desta forma uma
verdadeira cultura de gestão de projetos.
Taghaddos et al. (2012) afirmam que há necessidade de se ter os dados
de projetos armazenados em uma base de dados e um sistema capaz de
executar um modelo de simulação que gere uma visão gráfica, colaborando com
os executivos e gerentes de projetos nas tomadas de decisões e priorização.
Figura 4 – Diferenças entre programa e portfólio de projetos.

Fonte: Adaptado de Crawford et al (2006)

Oliveira et al. (2009) identifiaram que a criticidade de um projeto está
relacionada à importância do mesmo para o cliente ou para a organização. O
cliente informa sua prioridade para o projeto, porém na organização pode haver
diversos projetos prioritários concorrentes, cabe então ao responsável definir o
nível de criticidade do projeto de acordo com a sua importância.
Quando um projeto apresenta tendência de atraso ou já está atrasado,
este pode passar a ser considerado como crítico para a organização, pois
envolve a alteração de outros fatores como custo, extensão de prazos,
renegociação de escopo e até aumento de riscos no projeto.
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Nestas situações o responsável deverá balancear critérios como
experiência,

conhecimento e disponibilidade

de forma a atender as

necessidades do projeto crítico, podendo haver então remanejamento de
pessoas entre os projetos para que o critério disponibilidade seja então atendido.
Yang e Fu (2014) propõem que a tomada de decisão na alocação de
recursos em ambientes de multi-projetos, seja feita com base em um comitê de
priorização de projetos, em constante negociação com os gerentes de projetos
e o escritório de projetos (Project Management Office ou PMO). Esta abordagem
oferece informações mais assertivas para priorização de determinados projetos
de software, conforme mostrado na figura 5.
Figura 5- Processo de priorização e alocação de recursos

Fonte: Adaptado de Yang e Fu (2014)

Para Padovani (2016), o conjunto de processos para priorização de
projetos segue uma sequência lógica de identificação de oportunidades a partir
da formação de portfólio e avaliação. Além disso, exige o conhecimento do
contexto

organizacional

numa

perspectiva

estratégica,

apoiada

pela

infraestrutura organizacional apropriada.

A Figura 6 mostra os processos centrais no Gerenciamento do programa
de portfólio considerados no modelo de pesquisa. No topo da Figura 6, o
conhecimento sobre o contexto da estrutura organizacional impulsiona a tomada
de decisões do portfólio de projetos.
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Figura 6 – Estrutura Organizacional

Fonte: Padovani (2016)

O contexto da estrutura organizacional é essencial para o alinhamento da
gestão e priorização de carteiras, permitindo que o plano estratégico, ou seja, a
definição de objetivos e estratégias para alcançar esses objetivos, seja
implantado, comunicado, conhecido e monitorado em todos os níveis da
organização.
As metas, objetivos e motivadores da organização precisam ser
claramente definidos como a existência de um processo formal de planejamento
e de um sistema de medição de desempenho (Archer e Ghasemzadeh, 1999).
O conhecimento sobre o contexto da organização interna (capacidade
instalada, tecnológico, recursos humanos e outras restrições, etc.) e sobre o
ambiente externo (ações dos concorrentes, clientes necessidades, ações
regulatórias governamentais, etc.) devem ser usados no planejamento
estratégico assegurando a adaptabilidade às mudanças internas e externas
(Patanakul, 2015).
Na parte central da Figura 6 há um conjunto de processos de PPM,
recebendo os critérios de decisão (CD) e os recursos para serem selecionados
e priorizados nos projetos mais viáveis, obtendo uma carteira com o maior valor
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e que atende às necessidades da organização, requer clareza sobre as metas e
objetivos da organização alinhadas e definidas com os principais stakeholders
(Beringer et al., 2013).
Alocação de recursos (AR) é uma importante atividade de gerenciamento
de portfólio e deve ser incluso na etapa de priorização, dado que os recursos
humanos são geralmente limitados e constituem restrições. O processo de
decisão aumenta a complexidade de acordo com o número de projetos
existentes no portfólio.
Em geral, a ação de otimizar os recursos permitem a inclusão de
restrições e interdependências do projeto, gerando uma lista de projetos
priorizados e sequenciados. O número de projetos pode ser limitado através da
introdução de orçamento ou restrições de recursos humanos, permitindo a
tomada de decisões sobre quais projetos devem ser priorizados no portfólio.
Joshi e Lambert (2009) analisam que o processo de seleção de projetos
e priorização envolve uma análise de todo o portfólio, considerando as diferentes
visões proporcionadas pelo balanceamento (BAL).
Além disso, restrições financeiras, tecnológicas e humanas são
consideradas nesta etapa, particularmente as interdependências do projeto e
informações sobre projetos prioritários, que devem ser implementados
obrigatoriamente, por exemplo, aqueles que envolvem a legislação. O
balanceamento de portfólio é uma prática que permite que o portfólio de projetos
seja alinhado com a estratégia da organização.
Uma vez que os projetos foram classificados, eles devem ser balanceados
para que a empresa possua um portfólio que atenda suas necessidades de longo
prazo, considerando diferentes perspectivas. Greiner e Fowler (2003) analisam
o balanceamento de projetos (BAL) de acordo com o tipo de inovação versus
benefícios; tecnologia existente no mundo versus tecnologia conhecida na
organização; e valor versus retorno do investimento.
A quantidade de projetos existentes deve ser avaliada individualmente em
cada estágio de seu ciclo de vida, de modo que, durante o processo de seleção
e priorização de projetos, informações estejam disponíveis sobre quais projetos
não são mais considerados válidos.
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Joshi e Lambert (2009) analisam que o processo de seleção de projetos
e priorização envolve uma análise de todo o portfólio, considerando as diferentes
visões proporcionadas pelo balanceamento (BAL). Além disso, restrições
financeiras, tecnológicas e humanas são consideradas (AR), particularmente as
interdependências do projeto e informações sobre projetos prioritários, que
devem ser implementados obrigatoriamente, por exemplo, aqueles que
envolvem a legislação.
Modelos de otimização geralmente consideram limitações de recursos
como uma restrição na análise de quais e quantos projetos uma organização
deve aprovar por um determinado período.
Uma grande parte dos estudos sobre alocação de recursos buscam
entender como fazer o melhor uso dos recursos humanos disponíveis,
considerando suas qualificações e informações sobre o esperado e real tempo
gasto desenvolvendo uma tarefa para reduzir o tempo de inatividade, filas de
espera e atrasos consequentes (Ngo-The e Ruhe, 2009).
2.3 Identificar os riscos do projeto

De acordo com SWEBOK v3.0 (2014) risco e incerteza são conceitos
relacionados, mas distintos. O risco é frequentemente o resultado da incerteza.
O inverso do risco é a oportunidade, que é caracterizada pela probabilidade de
um evento que tenha resultado positivo possa ocorrer.
Gestão de risco implica na identificação de fatores de risco e análise da
probabilidade e potencial impacto de cada fator de risco, priorização de fatores
de risco, desenvolvimento de mitigação de riscos e estratégias para reduzir a
probabilidade e minimizar o impacto negativo se um fator de risco se tornar
problema.
Métodos de avaliação de risco como por exemplo a avaliação de
especialistas, dados históricos, árvores de decisão e simulações de processos,
às vezes podem ser usados a fim de identificar e estimar os fatores de risco.
As condições de abandono do projeto também podem ser determinadas
em discussão com todas as partes interessadas. Aspectos exclusivos de
software de risco, como a tendência dos engenheiros de software adicionar
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recursos desnecessários ou os riscos relacionados à natureza intangível, podem
influenciar a gestão de risco de um projeto de software.
Atenção particular deve ser dada à gestão de riscos relacionada a
requisitos de qualidade de software, como segurança ou proteção. A gestão de
risco deve ser feita não apenas no início de um projeto, mas também em
intervalos periódicos durante todo o ciclo de vida do projeto.
No estudo de Silva Filho (2009) o risco é entendido como a probabilidade
de que uma situação indesejável irá acontecer. Nesse sentido, a gerência de
riscos está interessada em identificar riscos e buscar mecanismos que possam
atenuar ou, até mesmo, eliminar os riscos. Os riscos podem ser de três
naturezas: de projeto, de produto ou de negócios. Questões que motivam
decisões e são consideradas na gerência de riscos:
•

Como mudanças de requisitos ou tecnologia podem afetar o
cronograma e o sucesso de um projeto?

•

Quais métodos ou ferramentas devem ser empregados num
projeto?

•

Quais atributos da qualidade devem ser priorizados?

•

Quantas pessoas devem ser alocadas no projeto e quais
suas habilidades mínimas?

Em muitas empresas é comum haver a gestão de projetos sem a devida
atenção à gerência de riscos. Como não há a prática da gerência de riscos, em
tais casos, os riscos costumam ser identificados e analisados de forma aleatória,
sem quaisquer disciplinas.
Geralmente o que é feito é apenas uma reunião interna que pode resultar
na não antecipação de futuras ocorrências que podem impactar o produto ou
sistema que está sendo desenvolvido.
A boa prática da gestão de projetos recomenda a inclusão no processo
de engenharia de sistemas de software da gerência de riscos que compreende
quatro atividades:
1. Identificação de riscos onde se busca identificar riscos de projeto ou de
negócios. Para cada risco identificado, associa-se uma magnitude de risco que
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serve para indicar o grau de severidade e portanto, de prioridade de tratamento
do risco.
2. Análise de risco que visa obter a probabilidade de ocorrência do
risco e correspondente impacto sobre o projeto. Note que o impacto pode ser o
atraso no projeto, que é tanto indesejável ao cliente quanto implica em custo
adicional.
3. Administração de risco que tem duas metas: (a) desenvolver uma
estratégia de controle que serve para mitigar ou reduzir o impacto de um risco,
e (b) elaborar um plano de contingência o qual recomenda as decisões
(alternativas) a serem tomadas caso o risco aconteça.
4. Monitoração de risco que faz uso de indicadores com o objetivo de
monitorar e detectar a ocorrência ou probabilidade de ocorrência de um risco.
Diversas fontes de riscos são consideradas num projeto de software. Dentre elas
podemos destacar o conjunto ilustrado na Tabela 2.
Tabela 2 – Tipo de Risco em projeto de software.

Tipo de Risco
Equipe

Exemplo
Membro chave da equipe não estará disponível quando
necessário.
Falta de clareza no escopo resultará em várias mudanças de

Escopo

escopo.
Falta de experiência do gerente de projeto resultará em

Gerência

atraso no cronograma.
A tecnologia empregada é relativamente nova e pouco
conhecida dos membros da equipe que pode resultar em

Tecnológico

atraso.
Dispositivos necessários não serão entregues no prazo

Equipamento programado.
Cliente

Recursos do cliente não estarão disponíveis como planejado.
Um vírus de computador infectará o ambiente de

Físico

desenvolvimento do projeto.
Os requisitos da capacidade do sistema excederão a

Entrega

capacidade disponível.

Fonte: Adaptado de Silva Filho (2009)
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O objetivo de identificar o risco é considerá-lo antes que ele se torne
problema e incorporar esta informação no processo de gerenciamento de
projetos. Qualquer recurso que esteja trabalhando em um projeto pode identificar
riscos, pois cada indivíduo tem algum conhecimento especial sobre diferentes
partes do projeto.
Durante essa identificação, incertezas e questões de extrema importância
para o projeto são transformadas em diferentes riscos que podem ser descritos
e medidos (Zamith, 2007).
Zamith (2007) ainda afirma que todos os riscos devem ser escritos em
duas partes, a primeira é a declaração do risco, escrito como uma declaração
consistente, clara e que contém as informações para a melhor compreensão da
causa, da preocupação e do seu impacto.
A segunda parte inclui outros detalhes de apoio na forma de um contexto.
Existem muitos métodos para a identificação de riscos, dentre eles: checklist,
comparação análoga, análise de premissas, entrevista com especialistas e
fatores de risco.
O controle de riscos é bastante flexível, permitindo várias ações. Segundo
Kerzner (2013), existem três categorias de atitudes a serem tomadas no controle
de riscos: aceitar o risco, mitigar o risco ou evitar o risco. Ao aceitar o risco, uma
vez o risco identificado, sabe-se da sua consequência e probabilidade, mas não
é realizada nenhuma medida preventiva e/ou corretiva, pois o custo das medidas
é maior que o benefício que delas resultam.
Para mitigar o risco, procura-se reduzir a consequência do risco
realizando ações preventivas e/ou corretivas para reduzir o impacto no projeto,
isso é mais eficaz que tentar reparar as consequências depois de ocorrido o
problema.
Evitar o risco é mudar a forma do desenvolvimento da atividade, usando
medidas preventivas e/ou corretivas para eliminar o risco ou a condição, ou para
proteger os objetivos da atividade desses perigos. Embora não seja possível
eliminar todos os eventos de risco, alguns riscos específicos podem ser evitados.
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De acordo com Andrade (2012) os riscos são analisados e classificados
em dois aspectos, a identificação e a classificação. A Tabela 3 ilustra essa
classificação.
Tabela 3 – Classificação dos Riscos em projetos.

Fonte: Andrade et al (2012).

A Tabela 4 apresenta a identificação, a classificação e o tratamento de
alguns dos riscos identificados na fase inicial do projeto. Existem outros riscos,
contudo, os apresentados caracterizam o projeto e destacam-se dos demais.
Tabela 4 – Identificação, classificação e o tratamento dos riscos.

Risco

Probabilidade Efeito

Especificação dos use cases
inadequadas
Problemas de design

Baixa

Indisponibilidade de recursos
humanos

Alta

Atraso na entrega dos use
cases
Substituição de gerência

Média
Baixa

Realizar nova elicitação
de requisitos.
Sério
Prototipação das
interfaces.
Sério
Solicitar com urgência
alocação dos recursos
humanos
Sério
Solicitar mais recursos
humanos e materiais.
Catastrófico Suplente deve assumir

Problemas financeiros da
organização forçam reduções
no orçamento do projeto
Estimativas imprecisas

Baixa

Catastrófico Interrupção do projeto.

Baixa

Catastrófica Refazer o Plano de
Projeto

Baixa

Sério

Stakeholders pouco
cooperativos

Média

Tratamento

Sério

Trabalho de
conscientização pela
gerência de treinamento.
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Problemas de infraestrutura de Baixa
rede

Tolerável

Rotatividade dos membros da
equipe

Média

Tolerável

Homologação do sistema

Média

Tolerável

Aquisição de hardware e
software

Baixa

Tolerável

Aguardar responsáveis
pela infraestrutura
restabelecerem os
serviços.
Apresentar escopo do
projeto e realizar
treinamento.
Cobrar e conscientizar os
usuários da necessidade
da homologação. Avaliar
o risco de atraso na
entrega dos use cases.
Requisitar com urgência.

Fonte: Andrade et al (2012).

2.4 Critérios de alocação de recursos humanos

Conforme o PMI (2013) a programação de um projeto (schedule) inclui as
datas planejadas de início e fim de cada atividade dentro do projeto. Essa
programação permanece em estado preliminar até que a associação de recursos
nas tarefas tenha sido confirmada e as datas de início e fim da programação de
trabalho desses recursos tenham sido também confirmadas. A esta associação
dá-se o nome de alocação de recursos.
O PMI (2013) também conceitua o nivelamento de recursos como sendo
uma técnica a qual as datas de início e fim de atividades são ajustadas,
baseadas nas restrições de recursos existentes, com o objetivo de balancear a
demanda por recursos com a sua disponibilidade.
Ainda conforme o PMI (2013) o nivelamento de recursos pode ser usado
quando recursos requeridos estão compartilhados, disponíveis apenas em
certos momentos do tempo, em quantidades limitadas ou além da sua
capacidade (recurso associado a duas ou mais tarefas simultaneamente).
A necessidade de melhoria do processo de desenvolvimento de software
sempre existiu na indústria, mas torna-se ainda mais presente dentro do atual
contexto econômico.
Está se exigindo práticas que considerem não apenas fatores como
orçamento e tempo, mas também as competências do seu pessoal. O termo
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competência refere-se ao estado ou qualidade de estar adequadamente
qualificado à função (Paredes-Valverde et al., 2018).
Acuña et al. (2006) relatam que pouco se conhece sobre como identificar
a pessoa certa para um papel. Afirmam que “Gerentes de software tipicamente
baseiam seus processos na sua experiência, conhecimento heurístico,
percepção subjetiva e instinto”. Para isso definem um processo baseado nas
capacidades humanas para complementar as atividades de gestão ao apoiar o
desenvolvimento pessoal e a gestão de recursos humanos.
Seu processo consiste em três passos: (a) identificar as habilidades
pessoais do indivíduo, (b) definir os papéis e as habilidades requeridas para o
papel, e (c) alocar os indivíduos ao papel que melhor se adéqua a ele.
França et al. (2008) demonstram que os gerentes formam suas equipes
baseados na sua experiência pessoal e na crença do que acreditam ser melhor
para suas empresas. Como forma de integrar a experiência gerencial com um
processo para identificar o indivíduo que melhor se adapta à cada papel.
Em Palacios et al (2014) apresentam o I-Competere, uma ferramenta cujo
objetivo é prever lacunas de competência no pessoal-chave da administração,
prevendo o planejamento e agendamento de níveis de competência. Esta
ferramenta permite prever e antecipar uma necessidade de competência,
articulando assim o desenvolvimento e as técnicas de pessoal.
Silva e Costa (2013) propõem uma metodologia baseada em
programação dinâmica com a qual designam recursos para projetos de
desenvolvimento de software. Esta metodologia considera a complexidade de
cada projeto, os recursos existentes da equipe e as habilidades necessárias para
o projeto.
Kolisch et al (2010) apresentam um modelo de otimização que pode ser
usado para resolver o problema de designar o trabalho dos recursos humanos
internos e externos mais qualificados, considerando a aprendizagem, o
conhecimento e metas de nível de habilidade da empresa.
Ruhe et al (2008) apresentam um método de planejamento de liberação
com o qual desenvolvem softwares de forma incremental. Este método atribui
recursos humanos com base na sua produtividade no que diz respeito à
execução de diferentes tipos de tarefas. No entanto, o método só é aplicável em
organizações de software maduras que têm processos bem definidos e medidos.
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Schnaider (2003) propõe um processo de gestão de recursos humanos
para projetos de desenvolvimento de software com a reutilização do
conhecimento organizacional sobre competências e atribuições de funções
anteriores. De acordo com esse processo os líderes do projeto designam as
pessoas para cada tarefa do projeto considerando um perfil definido.

2.4.1 Seleção de membros da equipe

Lui e Chan (2006) sugerem que a composição da equipe pode ser
realizada por módulos do sistema a ser desenvolvido, ou por fases do
processo do desenvolvimento. Em seu estudo primário os autores tentam
entender as tarefas envolvidas no processo de desenvolvimento de software
para poderem atribuir melhor às pessoas as tarefas mais adequadas ao seu
perfil técnico.
Os autores consideram importante dar maior a ênfase nas pessoas e
na atividade de programação, e não mais em processos e papéis como antes.
Todos os membros da equipe trabalham em diferentes funções de acordo
com suas habilidades, mas que vão requerer integração para gerar o
resultado final.
Então, nessas tarefas o desempenho cai sobre o membro menos
competente, pois o produto final só estará pronto quando todos os módulos
estiverem prontos e funcionando.
Para Sommerville (2016) as atividades mais importantes de um gerente de
projeto se dão na fase da composição de uma equipe. Existem alguns fatores a
considerar na montagem de uma equipe e software, fatores listados na tabela 5.

Tabela 5 - Fatores para composição de equipes de software.

Fatores

Explicação

Experiência no domínio da Para desenvolver um sistema com sucesso, os
aplicação

desenvolvedores devem entender do domínio da
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aplicação.

Então,

é

essencial

que

alguns

membros da equipe tenham este domínio.
Experiência na plataforma

Esta

habilidade

é

requerida

quando

a

programação de baixo nível é requerida.
Experiência na linguagem

Esta habilidade é importante para projetos de

de Programação.

curta duração, onde a pessoa não possuirá muito
tempo para aprender a nova linguagem.

Habilidade para resolver

É muito importante para engenheiros de software

problemas

que precisam constantemente resolver problemas
técnicos.

Formação acadêmica

É um importante indicador daquilo que o candidato
tem conhecimento ou tem habilidade para
aprender.

Habilidade de

As

pessoas

da

equipe

devem

ter

boa

comunicação.

comunicação oral e ter boa escrita para se
comunicar com outros engenheiros, gerentes e
clientes.

Capacidade de adaptação

Esta capacidade pode ser julgada através de
experiências em outros trabalhos que o candidato
já teve.

Atitude

A equipe do projeto deve possuir uma atitude
positiva em relação ao seu trabalho e deverá estar
disposto a aprender coisas novas. Apesar da
importância, este atributo é muito difícil de medir.

Personalidade

É também um importante atributo, mas muito difícil
de

medir.

Os

razoavelmente
membros

da

personalidades

candidatos

compatíveis
equipe.
não

são

engenheiros de software.
Fonte: Adaptado de Sommerville (2016)

com

Alguns

devem
os

ser
outros

tipos

adequados

de
para
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2.4.2 A influência do tipo de projeto na alocação dos recursos

Oliveira et al (2009) citam em sua pesquisa que o tipo de projeto é uma
das principais características para alocar recursos, afirmaram que a alocação
depende muito mais do que vai ser feito, em detrimento de outras características.
Logo é necessário entendimento e contextualização do que será desenvolvido,
para só então se pensar em quais pessoas realizarão quais atividades, a
alocação de pessoas varia de acordo com cada projeto.
É importante ressaltar que o “Tipo de Projeto” foi citado no contexto de
desenvolvimento de um projeto novo. Com isso percebeu-se que, para este
cenário em específico, o primeiro critério é entender que tipo de produto será
desenvolvido se é um produto completamente novo, se é um produto que vai ser
construído a partir de plataformas que a organização já possui domínio
tecnológico ou ainda, se é um produto de prateleira da organização.
Quando é identificado que este será um produto completamente novo,
entende-se que no projeto será preciso profissionais que cubram desde a fase
inicial até a fase final, são profissionais como analistas de requisitos, arquitetos,
designers e testadores.
Quando um projeto usa plataformas já conhecidas pela organização,
então

serão

necessários

mais

profissionais

com

perfil técnico,

com

conhecimento profundo de tecnologia e do negócio envolvido, como projetistas
e desenvolvedores.
O outro contexto onde este critério foi identificado foi para projetos de
manutenção, pois dependendo do tipo de manutenção a ser realizada é que
serão identificadas quais características que os recursos possuem para que o
projeto seja desenvolvido com maior qualidade.
Segundo Lopes (2013) o tipo de projeto é uma característica que pode
levar a diferentes escolhas de critérios e decisões de alocação. No contexto
deste mecanismo, com exceção de situações de atraso em atividades, o
responsável deve identificar qual o tipo de projeto que está sendo desenvolvido
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(novo, manutenção, crítico, legado), para que as estratégias sejam aplicadas ao
contexto correto.
Por exemplo, para funcionários novos, tanto na empresa quando no
cargo/papel/função, foi identificado que, sempre que for necessário selecionar
um projeto para alocá-los (seja projeto simples, normal, complexo, interno), esta
seleção será feita pelo gerente fora do escopo do ambiente, uma vez que o
ambiente não faz este tipo de diagnóstico.
2.4.3 Matriz de competência técnica

De acordo com SWEBOK v3.0 (2014) Equipamentos, instalações e
pessoas devem ser alocados às tarefas identificadas, incluindo a atribuição de
responsabilidades pela conclusão de vários elementos de um projeto. Uma
matriz que mostra quem é responsável, consultado e informado sobre cada uma
das tarefas pode ser usado.
Alocação de recurso é baseada e restringida pela disponibilidade de
recursos e sua utilização ótima, bem como por questões relativas ao pessoal,
por exemplo, produtividade de indivíduos e equipes, equipe dinâmica e
estruturas de equipe.
O modelo de gestão por competências surgiu a partir da constatação de
uma forte mudança no modelo de julgamento avaliativo que as empresas faziam
de sua força de trabalho e das modificações potenciais das práticas de gestão
de recursos humanos Tecchio (2008.)
Nesse sentido, o primeiro passo em gestão por competências é saber
quais os requisitos da função, quais as competências que a função exige. Num
segundo momento, procura-se saber quais as competências e o quanto de cada
uma delas a pessoa que desempenha a função possui.
Por fim, compara-se as competências exigida com as competências que
o cargo possui, demonstrando a lacuna existente e a partir disso, traçar um plano
específico para cada colaborador (Leme, 2005).
Podemos perceber que os sistemas tradicionais de gestão de recursos
humanos não são adequados, uma vez que estamos na era das competências
e devemos implementar sistemas de gestão para identificá-las Leme (2005).

37

O conceito de competência está baseado em três dimensões:
conhecimento, habilidade e atitude (CHA), ou seja, competência diz respeito ao
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes interdependentes e
necessárias à consecução de determinado propósito Brandão (2007)
A matriz por competências técnicas é um dos fatores de sucesso nas
empresas e está ligada ao nível de conhecimento e habilidades de seus
colaboradores, é fundamental para o planejamento das atividades no
desenvolvimento de software.
A competência está diretamente ligada às listas de atividades que a
empresa possui e dá visibilidade num primeiro momento, como e onde alocar os
recursos disponíveis.
Para isso uma das premissas para conseguir implantar com sucesso o
sistema é o nivelamento das equipes de trabalho por meio de treinamento. Uma
outra premissa da matriz por competências é elaborar a avaliação para
competências técnicas e para as competências comportamentais.
Para elaborar a matriz por competências devemos avaliar as diversas
funções dos cargos existentes. É necessário criar uma matriz em uma planilha
eletrônica para avaliação de uma equipe técnica em desenvolvimento de
sistemas, sendo avaliado as competências técnicas.
Definir os níveis de avaliação para cada competência: Podemos definir
por exemplo, que nossa Matriz terá cinco níveis de avaliação como descrito
abaixo:
•

Nível 1: Não conhece o suficiente

•

Nível 2: Conhece bem, mas tem dificuldades em aplicar

•

Nível 3: Aplica o suficiente, mas poderia ser melhor

•

Nível 4: Aplica perfeitamente, mas pouca habilidade em
multiplicar

•

Nível 5: Multiplicador eficiente

Definir o status de cada avaliação: isso quer dizer que para cada fase
dessa avaliação temos que nomear os níveis, ou seja, é a primeira avaliação
ou não? Definiremos como exemplo, três níveis de status:
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I – Situação inicial: na primeira avaliação verificamos o nível em que
o profissional se encontra conforme os níveis de 1 a 5 que
elencamos no item 1 acima. Encontrado algum desnível, elabora-se
um plano de ações para correção.

D - Desejável: antes mesmo de iniciar a avaliação, o gestor ou
responsável pela avaliação já deve deixar definido qual o nível que
se espera do profissional de acordo com a sua função. Conforme os
níveis de 1 a 5 que elencamos no item D acima.
H – Habilidade desenvolvida: após feito o levantamento das
habilidades desejadas e aplicado as ações necessárias, define-se
um tempo de espera e faz-se novamente a avaliação anotando
nesse campo (H) o nível encontrado para o profissional avaliado.
Conforme a figura 7, a primeira etapa da utilização da matriz, é colocar o
nome de cada recurso do seu departamento ou da empresa como um todo,
colocando seu nível de maturidade, junior, pleno, sênior ou especialista.
Figura 7 – Matriz de competência

Fonte: Adaptado de Tecchio (2008.)
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Na parte inferior da planilha, conforme figura 8, temos os níveis de
competência que são feitos na primeira análise de cada recurso.

Figura 8 – Níveis de competência

Fonte: Adaptado de Tecchio (2008.)

Em seguida, classifica-se cada recurso versus seu nível Inicial de
conhecimento, (coluna I) e em seguida classifica-se seu nível desejado a ser
atingido (D), conforme figura 9

Figura 9 - Classificação de Recursos

Fonte: Adaptado de Tecchio (2008)

Em seguida, é feito um plano de capacitação de acordo com a
necessidade de cada recurso e seu tempo de acuracidade para cada item.
Conforme exemplo na figura 10, onde tínhamos inicialmente baixo nível de
conhecimento nos itens Análise de Requisitos, Funcional no modulo de Vendas,
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modulo de logística e programação java e dot Net, notamos a evolução no nível
de competência.

Figura 10 – Resultado Final após avaliação.

Fonte: Adaptado de Tecchio (2008)

2.5 Conclusão

Esta seção apresentou uma revisão sobre a organização do projeto de
software, onde quatro Ps tem uma influência substancial no gerenciamento de
projetos de software (pessoas, produtos, processos e projeto), o plano de
projeto, que define os marcos de projeto (milestones) e as principais atividades
necessárias à execução do projeto.
Descreve com ênfase a necessidade de criar um cronograma bem
elaborado e assertivo. Também são descritos a priorização e portfólio de
projetos, os quais referem-se a um conjunto de projetos ou um modelo que
permite as organizações examinarem seus métodos de priorização e entender
como eles funcionam.
O risco é caracterizado pela probabilidade de ocorrer um evento que
resultará em um impacto negativo em um projeto. Critérios de alocação de
recursos humanos e seleção de membros da equipe, consistem consiste em três
passos: (a) identificar as habilidades pessoais do indivíduo, (b) definir os papéis
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e as habilidades requeridas para o papel, e (c) alocar os indivíduos aos papéis
que melhor se adéqua a ele.
A matriz de habilidade técnica, cujo conceito está baseado em três
dimensões: conhecimento, habilidade e atitude (CHA), apresenta aos gestores
as lacunas de deficiência de conhecimento e habilidades de cada membro da
equipe e o que precisa ser melhorado através de capacitação.
É abordada também a influência do tipo de projeto na alocação de recursos.
O confronto entre o modelo teórico criado e as práticas observadas nos estudos
de casos objetivou evidenciar as práticas do modelo ou identificar a existência
de práticas ainda não reportadas pela literatura.
Como parte do produto final desta pesquisa objetivou-se listar
recomendações para apoiar os gerentes de projeto ao êxito na condução dos
projetos.
A tabela 6 apresenta a descrição de 22 perguntas que foram utilizadas
nesta pesquisa e as respectivas referencias e literatura, observadas nesta
pesquisa.
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Tabela 6 - Relação das perguntas do questionário e as referências.
Número da
pergunta

Descrição das perguntas

Referências

1

Questão GP01) Qual a sua experiência gerenciamento de projetos de desenvolvimento de
PMI(2013); Silva Filho(2009)
software (em anos de experiência)?

2

Questão GP02) Em qua is tipos de projetos você possui experiência como gerente de projetos?

3
4
5

Lopes(2013)

Questão GP03) Qual a duração média dos projetos de desenvolvimento de software que você Padovani(2016);
gerencia?
Patanakul(2015)
PMI(2013);
Crawford(2006);
Questão GP04) como é feito o balanceamento de projetos para que atenda os prazos acordados?
Oliveira(2009)
Questão GP05) Nos projetos de software, quais são os aspectos que tem a pior avaliação de
PMI(2013); Sommerville(2016)
desempenho ao final de cada projeto?

6

Questão GP06) Como é feita a priorização de projetos em situações que existem várias
Padovani(2016); Yang(2014)
atividades a serem iniciadas e nos deparamos com poucos ou nenhum recurso disponível?

7

Questão GP07) Alguma ferramenta é utilizada como apoio ao processo de alocação de recursos
humanos? Se sim, qual é?

8

Questão GP08) Quando são identificados os riscos dos projetos, na concepção do projeto, em Kerzner(2013);Andrade(2012)
tempo de execução ou outro momento?
; Silva(2009)

9

Questão GP09) Por quais tarefas do projeto começa a alocação dos recursos humanos?

10
11

Sommervile(2016);Patanakul(
2015)

PMI(2013);Beringer(2013);
Yang(2014);
Questão GP10) Quais as dificuldades que você encontra na alocação de recursos humanos nos PMI(2013);Beringer(2013);
seus projetos?
Yang(2014);
Palacios(2014);
Questão GP11) Como é realizada a seleção de membros da equipe?
Paredes(2018)

12

Questão GP12) Como é feito na sua empresa a gestão de restrições de recursos em relação à Tecchio(2008);
quantidade e suas competências?
Brandao(2007)

13

Questão GP13) Tipos de projeto de software como exemplo: Projeto para novo sistema, Projeto
Lopes(2013);Oliveira(2009);C
para manutenção de sistema, projeto de sistema para atendimento legal ou projeto para sistema
rawford(2006)
de missão crítica, influenciam na alocação de recursos?

14

Questão GP14) Como é feito o nivelamento técnico dos recursos onde há deficiência?

15
16
17
18

Techio(2008);
Paredes(2018);Lin(2010)
Patakanul(2015);
Yang
e
Questão GP15) Na alocação de recursos, com que frequência ocorre conflito entre projetos?
Fu(2014);Padovani(2016);
Questão GP16) Os recursos alocados em projetos são exclusivos ou são compartilhados em Palacios(2014);
mais de um projeto?
Paredes(2018);
Questão DV01) No contexto de desenvolvimento de software, quais atividades você mais se
Sommervile(2016);
identifica?
Questão DV02) Qual metodologia a empresa utiliza para desenvolvimento de software? (Cascata
PMI(2016);Sommerville(2016)
(waterfall Agile; Agile + DevOps; Outra (especificar):
);

19

Questão DV03) Você tem clareza sobre as suas atividades e responsabilidades? Eventualmente Kerzner(2013);
ocorrem atividades que estão fora do escopo original?
Swebok(2013);

20

Questão DV04) Em seu dia-a-dia, você possui um roteiro de suas atividades e tarefas ou elas são Kerzner(2013);
alteradas?
Swebok(2013);

21

Questão DV05) Sobre suas tarefas, os prazos acordados são cumpridos? Se não, por quê?

22

Andrade(2012);
Filho(2009)
Questão DV06) Na sua opinião, quais os principais problemas, que prejudicam o desempenho do Sommerville(2016);
seu trabalho?
Lopes(2013)

Silva

Fonte: Elaborado pelo Autor

A figura 11, apresenta um mapa mental desta pesquisa, estão divididos
em 7 sub-itens os quais apresentam suas referências e autores que sustentam
os temas que foram pesquisados.
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Figura 11 – Tópicos do questionário e suas respectivas referências

Fonte: Elaborado pelo autor
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3 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASOS

Segundo Yin (2014), um estudo de caso se caracteriza pela coleta de
evidências. Essas, por sua vez, podem surgir de diversas fontes. Uma delas é o
método de entrevistas por meio de um roteiro semiestruturado. Tal roteiro produz
dados qualitativos como parte das evidências de pesquisa.
Optou-se pelo método de entrevistas pois os relatos dos entrevistados
podem proporcionar insights interessantes sobre o tema “Critérios de
Planejamento” e podem contribuir diretamente para o objetivo desta pesquisa.
3.1 Os critérios de seleção e as equipes selecionadas

Os entrevistados dessa pesquisa estão divididos em dois grupos: líderes
de projetos que atuam na gestão de um ou mais projetos de software e os
profissionais que desenvolvem software.
Espera-se que com pelo menos um ano de experiência na gestão de
projetos de software para o primeiro grupo e seis meses de experiência para o
segundo as equipes já tenham vivência suficiente para poder opinar e
compartilhar os problemas e situações no desenvolvimento de software.
As equipes que fazem parte deste estudo concordaram em colaborar com
a pesquisa sob a condição de sigilo de identidade da empresa a que pertencem.
Em vista disso, neste trabalho, as empresas serão identificadas por Empresa 1,
Empresa 2, Empresa 3 sucessivamente até Empresa 12
As informações sobre os segmentos de mercado a que essas empresas
pertencem, assim como a quantidade de funcionários que empregam e suas
nacionalidades, encontram-se na Tabela 7
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Tabela 7 Características das empresas que participam do estudo de casos

Empresas

Segmento

Número de
funcionários
em TI(Brasil)

Nacionalidade

Empresa 1

Desenvolvimento de Software

20

Brasileira

165 no Brasil

Reino Unido

380 no Brasil

EUA

Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5

Empresa 6

Empresa 7
Empresa 8

Auditoria, Consultoria,
Desenvolvimento e SaaS
Pagamentos Eletrônicos

Desenvolvimento de Software e
30
Consultoria
Desenvolvimento de
conectores e integradores para
20
bancos digitais
Parceiro da SAP,
Desenvolvimento de Software,
110 no Brasil
Outsourcing e Consultoria em
sistema ERP
Logística Nacional e
260 no Brasil
Internacional
Consultoria, Integração e
40
Suporte em TI

Brasileira
Brasileira
Brasileira com
filiais na Espanha,
México e Canadá
Alemanha
Brasileira

Empresa 9

Pagamentos e Benefícios

240

Brasileira

Empresa
10
Empresa
11
Empresa
12

Embalagens para indústria
alimentícia

16

Brasileira

Universidade Pública Estadual

5

Brasileira

Desenvolvimento de Software,
Apps Mobile e Integração

15

Brasileira

Fonte: Tabela elaborada pelo autor

As Empresas 1, 4, 5, 6 e 10 são prestadoras de serviços de
desenvolvimento de software e consultoria em TI, enquanto a Empresa 2 é uma
empresa multinacional em Auditoria e Consultoria com filias em vários países, a
Empresa 3 é multinacional em meios de pagamentos eletrônicos com filial em
vários países, a Empresa 7 é também multinacional prestadora de serviços em
Logística para o Brasil e outros países, a Empresa 8 é especializada em Suporte
em TI, a Empresa 9 é especializada em meios eletrônicos de pagamentos para
benefícios a colaboradores e a Empresa 11 é uma Universidade Estadual
Pública.
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3.2 Os casos estudados
Os casos estudados nas empresas estão qualificados em equipes
focadas no desenvolvimento e manutenção de sistemas específicos, de acordo
com o ramo de negócio de cada cliente, equipes focadas na integração entre
sistemas e auditoria, equipes focadas na evolução e manutenção em sistemas
de cartão de credito, equipes focadas na manutenção e evolução de sistemas
proprietários de cada cliente, equipes focadas na criação de sistemas integrados
em diferentes plataformas, equipes focas na evolução e manutenção de
sistemas globais de gestão empresarial.
Tabém foi estudado equipes focadas na manutenção de sistemas de
monitoramento para ambientes de infraestrutura de TI, equipes focadas na
manutenção de sistemas de cartões magnéticos específicos para refeições de
empregados, equipes focadas na manutenção e evolução de sistemas para
aplicativos móveis, como descritos na Tabela 8.
Tabela 8 Casos estudados
Casos

Empresas

Descrição

1

Empresa 1

Equipes que trabalham no desenvolvimento de
software específico para determinado ramo de
negócio.

2

Empresa 2

3

Empresa 3

4

Empresa 4

5

Empresa 5

6

Empresa 6

7

Empresa 7

8

Empresa 8

9

Empresa 9

10

Empresa 10

11

Empresa 11

12

Empresa 12

Equipes de Outsourcing em TI, Auditoria e
Integração de TI.
Equipe de desenvolvimento que trabalham na
evolução de manutenção sistema de cartões
magnéticos
Equipe de desenvolvimento que trabalham na
evolução de manutenção de um sistema de gestão
BPO.
Equipe de desenvolvimento que criam API´s
Equipe de desenvolvimento que trabalham na
evolução de manutenção ERP SAP
Equipe de desenvolvimento que trabalham na
evolução de manutenção de um sistema global
Equipe de desenvolvimento que trabalham na
manutenção de ambientes de TI
Equipe de desenvolvimento que trabalham na
evolução de manutenção sistema de cartões
magnéticos
Equipe de desenvolvimento que trabalham na
evolução de manutenção de um sistema global
Equipe de desenvolvimento que trabalham na
evolução e manutenção dos sistemas internos de
gestão
Equipe de desenvolvimento que trabalham na
evolução e manutenção em aplicativos mobile

Fonte: Tabela elaborada pelo autor

Média anual de Tamanho da equipe de
desenvolvimento
Projetos
3

20

30

30

24

20

40

6

9

20

50

100

30

17

14

9

200

150

87

40

8

5

10

15
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3.3 Os sujeitos de pesquisa
Foram realizadas pelo autor, 12 entrevistas com Gerentes de Projetos e
Líderes de projetos e também 6 entrevistas com Desenvolvedores de software.
O perfil e experiência dos entrevistados é variado: foram entrevistados 3
Gerentes de Projeto com 30 anos de experiência, 4 Gerentes de Projeto com
certificação PMI com 13 anos de experiência na área, uma Coordenadora de
Projetos com 9 anos de experiência, 1 CIO da empresa com 22 anos de
experiência, um Gerente de Projetos com certificação PMI com 19 anos de
experiência e um Supervisor de TI com 20 anos de experiência, um Gerente de
Projetos, Doutor em Ciência da Computação e proprietário de uma startup o qual
exerce papeis diferentes em vários projetos.
Foram entrevistados desenvolvedores com mais de 10 anos de
experiência, desenvolvedores com 5 anos de experiência e desenvolvedores
com menos de 3 anos de experiência.

3.4 A elaboração geração do roteiro de questões das entrevistas

As entrevistas realizadas nesta pesquisa seguiram o roteiro apresentado
no Apêndice A deste documento. O roteiro é dividido em quatro grupos de
questões: contextualização, principais dificuldades dos gerentes de projeto,
condução dos projetos de software para os Gerente de Projeto e Condução dos
projetos de software para os Desenvolvedores
As questões de contextualização ajudam a identificar as empresas no
mercado, a revelar a maturidade das suas equipes em planejamento de projetos,
a verificar o uso das práticas para a formação e distribuição das equipes, divisão
de atividades, entre outras.
As perguntas relacionadas às dificuldades enfrentadas são abertas para
permitirem que o entrevistado destaque as situações que lhe pareceram mais
relevantes, e, eventualmente, relate as soluções empregadas.
Segundo Pressman (2016), a gestão efetiva de projetos de software
focaliza em quatro P’s: pessoal, produto, processo e projeto. A ordem não é
arbitrária.

As

pessoas

devem

ser

organizadas

para

o

trabalho

de

desenvolvimento de forma efetiva. A comunicação com o cliente e com outros
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envolvidos deve ocorrer para que o escopo e os requisitos do produto sejam
compreendidos e claros. Deve ser selecionado um projeto adequado para as
pessoas e para o produto.
O Projeto deve ser planejado com base na estimativa do esforço e do prazo
para a realização das tarefas, definindo artefatos, estabelecendo pontos de
verificação de qualidade e de identificação de mecanismos para monitorar e
controlar o trabalho no plano de projeto.

3.5 A coleta dos dados

Para situar os entrevistados ao tema da pesquisa, foi feita uma introdução
esclarecendo sobre os insucessos em projetos de software, com vista a propor
critérios de planejamento para o desenvolvimento de projetos de software no que
tange a seleção, formação e organização de equipes e atividades por meio de
um estudo de caso.
Os questionários das entrevistas foram todos enviadas por um link por
email através de uma ferramenta chamda Google Docs e em seguida foi feito
uma videoconferência para coleta das respostas. Cada entrevista durou em
média quinze minutos.

3.6 A análise dos dados

Após a transcrição das entrevistas, foi feito uma análise de cada resposta
onde cada uma delas tem uma relação com as referências citadas. Cada
profissional compartilhou suas experiências e suas frustações.
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Esta seção tem o objetivo de apresentar como o estudo de caso foi
executado e as questões apresentadas a dois grupos de profissionais, gestores
de projetos de software e desenvolvedores.
Este questionário foi enviado aos profissionais que atuam em empresas
do ramo de cartões magnéticos, multinacionais de logística, fábrica de
embalagens para produtos alimentícios, financeiro, startups de TI, sistemas
médicos, sistemas ERP e prestadores de serviço para os governos Federais e
Estaduais.
As questões iniciadas com a sigla GP (Gerente de Projetos) seguidos do
número sequencial foram apresentadas aos gerentes, e as iniciadas com a sigla
DV(Desenvolvedor) seguido do número sequencial foram apresentadas aos
desenvolvedores.
Para contextualizar cada caso, as perguntas do questionário que serão
apresentadas. Foram direcionadas para quem atuou em Projetos de Software
como gestor ou líder de projeto e devido a sua grande experiência irão
enriquecer os dados e análises desta pesquisa.

4.1 Coleta e organização dos dados
“Uma das fontes de informação mais importantes para o estudo de caso
é a entrevista. Elas lembram conversas guiadas e não investigações
estruturadas. Embora, seja observada uma linha de investigação consistente, a
verdadeira corrente de questões, na entrevista de estudo de caso, será
provavelmente fluída, e não rígida”. (YIN, 2014 apud RUBIN; RUBIN, 2011,
p.114).
Inicialmente foram realizadas as entrevistas com os gestores de
projetos de software. O questionário foi elaborado utilizando a ferramenta Google
Form, o qual é possível responder de qualquer computador com acesso a
Internet, com entrevistas virtuais por vídeo conferência. Essas entrevistas foram
realizadas no período de primeiro de outubro de 2018 a dezesseis de novembro
de 2018.
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As questões que apresentam as características das empresas, como
quantidade anual de projetos e tamanho das equipes que participam dos projetos
de software serão apresentadas na introdução, deixando a análise individual de
cada uma das questões técnicas posteriormente.

4.2 Análise dos resultados
Esta sessão objetiva contextualizar as empresas que fazem parte desta
pesquisa e a dimensão onde os entrevistados estão imersos.

4.2.1 Análise dos resultados dos Gerentes de Projeto

No gráfico 1 observamos que tivemos cinco empresas possuem de 1 a 10
projetos anuais, outras 5 empresas possuem de 11 a 30 projetos, uma empresa
com 31 a 50 projetos, uma empresa com 51 a 90 projetos e uma empresa com
mais de 90 projetos anuais.
Gráfico 1 - Média anual de projetos de software
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O objetivo é mostrar o tamanho das equipes que fazem parte desta
pesquisa. No gráfico 2, podemos observar que sete empresas possuem equipes
de dez desenvolvedores, outras sete empresas possuem equipe entre onze a
trinta pessoas, duas empresas possuem entre trinta e um a cem colaboradores
e duas empresas possuem mais de cem desenvolvedores.

QUANTIDADE DE RESPOSTAS

Gráfico 2 – Quantidade de desenvolvedores na empresa
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No estudo de caso, foi perguntado qual a ferramenta de software é usada
para fazer a alocação de recursos nos projetos de software. O objetivo é mostrar
como as empresas se organizam para fazer a gestão da equipe. No gráfico 3
observamos que cinco empresas não possuem nenhuma ferramenta de gestão
e três empresas utilizam o Ms-Project, Trello e Kanban entre as principais.
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Gráfico 3 – Ferramentas utilizadas no processo de alocação de recursos
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Abaixo, são apresentadas as questões respondidas pelos gerentes de
projetos e uma análise de cada uma das respostas e as referências que as
norteiam nesta pesquisa.
Questão GP01) Qual a sua experiência no gerenciamento de projetos de
desenvolvimento de software (em anos de experiência)?
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14
14
12
10
8
6

3

4

1

2
0
Mais de 5 anos

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O objetivo desta questão é demonstrar qual o nível de experiência dos
gerentes de projetos entrevistados. Podemos observar neste estudo de caso que
a maioria possui mais de 5 anos como gestor de projetos de software, o que
enriquece a pesquisa. A gestão de projetos por si só, já é uma disciplina
complexa o suficiente para exigir habilidades, conhecimento e experiência dos
profissionais que a exercem.
O gestor de projetos administra o capital humano, o time de
desenvolvedores e líderes, seus interesses e relacionamentos que por serem
complexos, exigem profissionais experientes trazendo maior confiabilidade nos
resultados. Os gerentes sabem o que estão respondendo devido a vivência nos
projetos e suas dificuldades.
Questão GP02) Em quais tipos de projetos você possui experiência como
gerente de projetos?

O objetivo desta questão é apresentar os tipos de projetos que os
gerentes já conduziram ou ainda participam e, a partir disso, observarmos os
tipos de projetos existentes nas empresas. Observamos que em primeiro lugar
estão os gerentes que participam em projetos de implantação de novos sistemas
e projetos de manutenção de sistemas já existentes.
Em segundo lugar, o desenvolvimento de novos sistemas, neste caso
projetos que atendam às necessidades das áreas de negócio através de
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aprovação perante um comitê ou um programa de portfólio, projetos de sistemas
para atender a legislação vigente entre outras necessidades.
Questão GP03) Qual a duração média dos projetos de desenvolvimento de
software que você gerencia?

Quantidade de projetos

Gráfico 4 – Duração média dos projetos de software.
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O objetivo aqui é apresentar o tempo de duração média dos projetos que
os gerentes já conduziram. Podemos observar que a maioria dos projetos tem
duração média de seis meses, seguidos por projetos de doze meses e um caso
com projeto de três anos de duração.
Esta resposta está em concordância com a questão anterior, já que 6
meses a um ano são razoáveis em projetos de implantação e manutenção de
sistemas.
Questão GP04) como é feito o balanceamento de projetos para que atenda
os prazos acordados?
Respostas
Demanda X Contratações

1,5,12

Tamanho da equipe X Qualificação

2,7,9,10,11

Não faz

6,
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Kankan

8

Prioridade

12

Impacto X Benefícios

3

Desenvolvimento X Manutenção

4

Software Específico

12

Podemos

observar

que

o

balanceamento

de

projetos

é

feito

principalmente pela análise do tamanho da equipe atual em comparação com a
qualificação dos recursos ou seja, analisa-se se todos os recursos disponíveis
para atender todas as exigências necessárias estão disponíveis e são
qualificados. Uma outra forma observada é análise da demanda atual
comparada à necessidade de contratação e aumento do time.
Outros dois fatos observados em menor escala são que algumas
empresas fazem o balanceamento de projetos verificando apenas a prioridade
de cada um deles, enquanto outras empresas não fazem o balanceamento.
Estas possuem uma equipe adequada para atender os projetos que
conduzem. Outras respostas como o uso de Kanban, que é um quadro gerencial
exposto numa parede que mostra as atividades, ou análise do impacto das
mudanças comparada aos benefícios em faze-las e alocar recursos da área de
manutenção de sistemas para a área de desenvolvimento foram citadas
pontualmente.
Conforme Celkevicius (2016) a alocação e nivelamento de recursos
humanos em projetos de TI necessitam de um sistema de apoio a decisão,
baseado em software específico, que aponte as alocações mais indicadas nas
atividades de um projeto e lacunas de disponibilidade de recursos e
competências, respeitando as necessidades de prazos (representadas pelo
caminho crítico) e custos (representadas pela melhor alocação e nivelamento
dos recursos humanos nas atividades do projeto), obtendo a melhor solução de
balanceamento de prazo-custo e colaborando para o sucesso do projeto.
Sendo assim a literatura confirma conforme as respostas a lacuna de
recursos e suas competências indicando a necessidade de um sistema para
apoio a decisão.
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Questão GP05) Nos projetos de software, quais são os aspectos que tem
a pior avaliação de desempenho ao final de cada projeto?
Respostas
Falhas na Especificação de Requisitos

1,2,8,11,12

Custo e Prazo

3,5

Obsolescência e Regulatório

4

Comunicação e Escopo

6,7,10

Modelo Cascata

9

Mudança de regra após início

10

O objetivo desta pergunta é identificar quais foram os principais itens,
fases ou modelos que causaram algum tipo de problema no projeto e que tiveram
as piores avalições após a entrega.
Podemos observar nas respostas que os principais aspectos que
contribuem para a pior avaliação de um projeto foram as falhas na especificação
de requisitos, falhas no levantamento de custo e falhas na elaboração de prazo.
O processo de levantamento de requisitos é um processo contínuo.
Eventualmente as falhas apontadas dizem respeito a um processo natural de
aprofundamento das necessidades, que não são possíveis de identificar em um
único momento e necessitam sofrer alterações no decorrer do projeto.
Desta forma, as respostas estão de acordo com a literatura, já que
normalmente é impossível definir o problema, projetar uma solução e
implementar o software sem que haja mudanças. Especialmente, para softwares
complexos, se torna difícil entender todos os requisitos no início do projeto
(BHATTI, HAYAT, et al., 2010).
Ainda de acordo com BHATTI, HAYAT, et al., (2010) o contínuo processo
de mudanças de requisitos pode afetar o custo, cronograma e qualidade do
projeto, e a incapacidade de lidar com essas mudanças pode levar a
inconsistências nos requisitos do sistema e resultar em falhas do projeto.
Foram citados também nas respostas os itens de custo e prazo os quais
possuem também avaliação ruim, uma vez que falhas nos requisitos impactam
diretamente nestes itens.
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Como pode ser observado, são muitos os problemas frequentemente
encontrados na execução dos projetos e que levam às taxas de insucesso
apresentadas acima. Podemos observar que o principal item que tem a pior
avaliação são falhas na especificação dos requisitos.
Embora os requisitos possam sofrer alterações no decorrer do projeto,
devemos ficar atentos e procurar o máximo de informação na elaboração dos
requisitos. O segundo pior item avaliado são custos e prazos, pois quando os
requisitos sofrem alterações eles empurram o problema para custos extras não
previstos e atraso devido as novas necessidades recém inseridas.
O terceiro item citado com pior avaliação é comunicação e escopo, os
quais são identificados por falhas em todas os meios de comunicar a evolução
do projeto, seja por falta de recursos, custos entre outros. O escopo está
relacionado também aos requisitos, porém o escopo é algo mais abrangente que
também pode mudar.
Questão GP06) Como é feita a priorização de projetos em situações que
existem várias atividades a serem iniciadas e nos deparamos com poucos
ou nenhum recurso disponível?
Respostas
Análise da Estratégia X Margem financeira

1,2,6,11

O que é essencial X Desejável

3,9

Analise da Estratégia X Regulatório

4,7,12

Analise da Estratégia X Capacidade

8,10

Aumento do quadro

5,12

Decisão da Diretoria

11

O objetivo aqui é observar como os gerentes se organizam em situações
onde os projetos já estão em andamento, as próximas atividades devem ser
iniciadas nos próximos dias e foi identificado poucos ou nenhum recurso
disponível.
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Crawford, Hobbs e Turner (2006) explicam que as organizações que
realizam muitos projetos precisam criar um sistema de priorização adequado à
sua realidade, identificando seus tipos de projetos, onde seja possível descrevêlos e compará-los entre si.
Assim, criaram um modelo que permite às organizações examinarem
seus métodos de priorização de projetos e entenderem melhor como eles
funcionam, melhorando a gestão dos seus projetos.
Para um sistema de priorização é necessário por um lado a garantia do
alinhamento estratégico, ou seja: priorizar os melhores projetos; através da
maximização do retorno do investimento sobre o portfólio de projetos,
controlando a eficácia dos investimentos em projetos; e por outro o
desenvolvimento das competências: alocando corretamente os recursos no
projeto e fornecendo as ferramentas adequadas ao projeto, criando desta forma
uma verdadeira cultura de gestão de projetos.

Os casos estudados em situações onde existem a necessidade de
iniciarmos as atividades e os recursos humanos são escassos, apontam como
critério para priorizar projetos, a análise financeira dos projetos em andamento
em comparação à estratégia da empresa, onde se consegue prorrogar prazos,
tirando recursos e colocando em outros, mesmo que isso cause impacto na
estratégia da empresa perante seus clientes.
Uma outra estratégia observada foi a análise dos projetos em andamento
comparando com a capacidade de entrega, ou seja, se existir o risco de não
entregar os projetos no prazo devemos aumentar o time, fazendo novas
contratações.
Nestes casos, as respostas concordam com Yang e Fu (2014) que
propõem que a tomada de decisão na alocação de recursos em ambientes de
multi-projetos, seja feita com base em um comitê de priorização de projetos, em
constante negociação com os gerentes de projetos e o escritório de projetos
(Project Management Office ou PMO).
Esta abordagem oferece informações mais assertivas para priorização de
determinados projetos de software.
Diferentemente das demais respostas, observamos que uma delas
apontam que esse assunto deve ser levado à Diretoria, conforme Celkevicius
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(2016) indica que a priorização de um projeto por ter penalidades financeiras
maiores devido a atrasos e este ser um fator de decisão aponta uma nova
situação para a priorização das alocações, vindo da camada de altos executivos
da organização, que internamente a organização se chama de escalation.

Questão GP07) Alguma ferramenta é utilizada como apoio ao processo de
alocação de recursos humanos? Se sim, qual é?
O objetivo é observar quais as ferramentas as empresas utilizam para
fazer a alocação de recursos. A maioria das empresas não utilizam uma
ferramenta, o que surpreende pois conforme as referências Almeida (2017),
Celkevicius (2016), Silva Souza (2016), Cafarete (2011), indicam a necessidade
de uma ferramenta de apoio à alocação de recursos. Em pequeno número foram
citadas as três principais ferramentas: Microsoft Project (6,8,11), Trello e Kanban
(2,3,13), Planilha Microsoft Excel (5,7).
Nota-se que existem empresas que não possuem uma ferramenta para
alocação de recursos a qual é altamente recomendada para conseguir visualizar
o quanto cada recurso está alocado e qual a sua carga de trabalho na linha do
tempo de um ou vários projetos.

Questão GP08) Quando são identificados os riscos dos projetos, na
concepção do projeto, em tempo de execução ou outro momento?
Podemos observar nas respostas que os riscos de projetos são
identificados tanto na concepção como na execução do projeto.
O estudo de caso está de acordo com Silva Souza (2016) o qual indica a
necessidade de constante monitoramento e controle de riscos, implementar
plano de repostas aos riscos, rastrear os riscos identificados, monitorar e
identificar novos riscos.
O estudo de caso também confirma conforme a referência de Silva Filho
(2009) nota-se que são observados os riscos em tempo de planejamento e
também na execução do projeto, o que podem impactar no prazo e custo do
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projeto, dependendo do tipo de risco. Desta forma a literatura confirma o estudo
de caso.

Questão GP09) Por quais tarefas do projeto começa a alocação dos
recursos humanos?
Respostas
Planejamento

3,6,7,10,12

Requisitos

5,11,11

Perfil Técnico

1,2,12

Kickoff

8,9

Desenvolvimento

4

O objetivo desta pergunta é saber por quais tarefas os gerentes de projeto
fazem a alocação dos recursos.
O estudo de caso aponta que a alocação dos recursos é feita na maioria
das respostas de algumas maneiras, a primeira na fase de planejamento do
projeto, onde temos o que tem que ser feito à visão dos recursos disponíveis, a
segunda maneira é na fase de levantamento de requisitos, onde neste momento
já é possível visualizar as atividades e os possíveis recursos que serão alocados
e como última maneira a análise do perfil técnico dos recursos para cada tarefa
a ser iniciada.
O estudo de caso confirma a referência de PLLEEGER (2004) após
identificadas as competências necessárias para as tarefas do projeto, o gerente
necessita buscar no planejamento do projeto os profissionais mais adequados
para executá-las. Duas pessoas com o mesmo cargo podem diferir em diversos
aspectos, tais como: a) Capacidade para desempenhar a tarefa; b) Experiência
com ferramentas semelhantes; c) Experiência

técnica semelhante

d)

Capacidade de comunicação.
Lui e Chan (2006) sugerem que a composição da equipe, ainda na fase
de planejamento, pode ser realizada por módulos do sistema a ser desenvolvido,
ou por fases do processo do desenvolvimento.
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Em seu estudo primário os autores tentam entender as tarefas envolvidas
no processo de desenvolvimento de software para poderem atribuir melhor às
pessoas as tarefas mais adequadas ao seu perfil técnico. Os autores consideram
importante maior a ênfase nas pessoas e na atividade de programação e não
mais em processos e papéis como antes. Todos os membros da equipe
trabalham em diferentes funções de acordo com suas habilidades, mas que vão
requerer integração para gerar o resultado final.
Questão GP10) Quais as dificuldades que você encontra na alocação de
recursos humanos nos seus projetos?
Respostas
Recursos já alocados

1,2,4,6,11

Orçamento/Custo

3,6,10

Contratação de novos recursos

5,13

Capacitação/Qualificação

6,7,8,9,11,12

Autonomia

8

Prazos apertados

11

O objetivo desta pergunta é apresentar as dificuldades que os gerentes
encontram na alocação de recursos em projetos.
O estudo de caso aponta que as principais dificuldades na alocação de
recursos encontram-se principalmente em recursos já alocados em outros
projetos, a falta de capacitação e qualificação dos recursos e por último a
dificuldade de custos já comprometidos e utilizados antes de finalizar, sendo
necessário contratar mais recursos para o projeto.
O estudo de caso confirma a referência, segundo Beringer et al (2013)
dificuldades na alocação de recursos humanos ocorrem devido a falta de
negociação com o gerenciamento funcional do recurso para alocá-lo aos
projetos, e também quando os recursos são compartilhados entre vários projetos
e o gerente de projeto não consegue negociar o tempo necessário de
determinado

recurso com os gestores dos outros demais projetos em

andamento. Esse tipo de problema é frequente em empresas cujo
gerenciamento de projetos é imaturo.
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O ambiente de multi-projetos traz complexidade para a alocação e
nivelamento de recursos. Yaghootkar e Gil (2012) apontam os problemas que as
organizações vivem no ciclo vicioso da troca de recursos entre projetos
concorrentes, como indicado na figura 12

Figura 12 – Ciclo vicioso da troca de recursos

Fonte: Adaptado de Yaghootkar e Gil (2012)

Nesse ciclo vicioso, o projeto concorrente captura recursos do projeto
atual, em um dado momento, pois é considerado mais importante. Porém, o
projeto concorrente pode sofrer pressões de prazo no futuro, requisitando mais
recursos do projeto atual. O projeto atual cede os recursos, mas necessita trocas
de recursos.
O que se chamou de “projeto atual” e “projeto concorrente”, devido a
prioridades, podem mudar de posição no decorrer do tempo, com a mudança da
estratégia organizacional (Yaghootkar & Gil, 2012). Nessa troca, os recursos
vindos do projeto concorrente necessitam passar por uma adaptação e requerem
um tempo para iniciar, diminuindo a produtividade (Taghaddos et al., 2012).
Desta forma, o estudo de caso está de acordo com a literatura a qual
aponta os mesmos problemas de capacitação dos recursos, recursos já
alocados e orçamento e custo entre eles.
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Questão GP11) Como é realizada a seleção de membros da equipe?

A figura 13, representa uma equipe de desenvolvimento estruturada. O
Líder técnico, no exemplo abaixo é visto como um piloto de avião, concentra
todas as informações do projeto e coordena todas as atividades entre os
membros das equipes. Ele também estabelece as atividades do Analista Sênior,
seria como o co-piloto e ambos acompanham as responsabilidades.
Os Analistas programadores e as equipes de solo respondem ao Líder e
no final o Líder apresenta ao Gerente de Projeto o andamento e evolução do
projeto. O Gerente de Projeto trata outras atividades não técnicas e pode
interferir com o Líder em mudanças que sejam necessárias.
Figura 13 – Membros de uma equipe de desenvolvimento

Fonte: elaborado pelo autor

64

Respostas
Capacitação/Qualificação
Conhecimento no negócio /Senioridade

2,3,4,5,6,7,9,10,12
2,4,10,11

Disponibilidade

1

Indicação

8

O objetivo desta pergunta é saber como o gerente faz a seleção e a
formação da equipe de desenvolvimento para determinado projeto.
O estudo de caso aponta que para a seleção de membros da equipe a
grande maioria das respostas a seleção se dá pela capacitação e qualificação
da equipe. Algumas respostas apontaram o conhecimento no negócio e a
senioridade dos recursos como critério da sua alocação, ou seja, os recursos
que conhecem bem o ramo de atividade da empresa terão melhor desempenho
no andamento do projeto e por isso são selecionados.
De acordo com Chiavenato (2004) o processo de seleção baseia-se em
dados e informações das análises e especificações da tarefa a ser executada
em comparação com o perfil de características da equipe de projeto.
Quando as especificações das tarefas são maiores que as características
do colaborador, esta pessoa não está apta a executar essa tarefa. Quando as
variáveis são iguais, o membro do projeto reúne as condições ideais para a
execução da atividade.
Entretanto, se as características da pessoa são superiores às
especificações da tarefa, dada uma faixa de aceitação, o colaborador é
supercapacitado para esta atividade e pode se sentir subutilizado.
Nesta fase é gerado o plano de alocação de recursos humanos,
documento que inclui a lista de todos os membros da equipe participantes
alocados nas tarefas durante o ciclo de vida do projeto (SCHNAIDER, 2003).
Observa-se que a literatura está em conformidade com as respostas e
capacitação e qualificação são os principais itens na seleção da equipe.
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Questão GP12) Como é feito na sua empresa a gestão de restrições de
recursos em relação à quantidade e suas competências?
Respostas
Realocação Interna

2,10

Efetivação de Estagiário

1

Planejamento de Atividades

4,9,11

Não faz

6,8

Contratação de Temporários

3,5

Matriz de Habilidades

2,4,12

O objetivo desta pergunta é apresentar como os gerentes lidam com a
restrição de recursos em relação à quantidade de recursos disponíveis e suas
competências. Situações onde a quantidade de recursos é escassa e suas
respectivas competências restringem a escolha ou mobilidade de recursos em
determinada fase do projeto.
O estudo de caso aponta as três principais respostas sobre a restrição de
recursos: a maioria das empresas não fazem gestão das restrições de recursos,
possuem os recursos contratados e as tarefas são distribuídas sem analisar se
a capacitação do recurso está aderente à atividade ou o requisito a ser atendido.
Algumas respostas apontam que as empresas fazem a restrição por meio de
matriz de habilidades.
O conceito da matriz de habilidades está baseado em três dimensões:
conhecimento, habilidade e atitude (CHA), ou seja, conjunto de conhecimentos,
habilidades e atitudes interdependentes e necessárias à consecução de
determinado propósito Brandão (2007).
Esta questão do estudo de caso está de acordo com a literatura, a matriz
por habilidades técnicas é um dos fatores de sucesso nas empresas e estão
ligadas ao nível de conhecimento e habilidades de seus colaboradores, é
fundamental para o planejamento das atividades no desenvolvimento de
software.
A habilidade está diretamente ligada às listas de atividades que a empresa
possui e dá visibilidade num primeiro momento, como e onde alocar os recursos
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disponíveis. Para isso uma das premissas para conseguir implantar com sucesso
o sistema é o nivelamento das equipes de trabalho por meio de treinamento.

Questão GP13) Tipos de projeto de software como exemplo: Projeto para
novo sistema, Projeto para manutenção de sistema, projeto de sistema
para atendimento legal ou projeto para sistema de missão crítica,
influenciam na alocação de recursos?
Respostas
Sim

1,2,5

Missão Crítica

4,6,8,9

Capacitação do recurso

3,7,10

Não

11,12

O objetivo desta questão é apresentar se o tipo de projeto pode influenciar
a alocação de recursos, ou seja, se há alguma preferência do gestor para alocar
o recurso em determinado tipo projeto. Podemos observar que a maioria das
respostas o tipo de projeto não influencia a alocação.
As demais respostas se distribuem entre 3 escolhas, observamos que o
critério pode ser a capacitação do recurso, ou seja, o tipo de projeto requer um
conhecimento específico e quando o tipo de projeto é considerado como missão
crítica, influenciam também na alocação no tipo de projeto.
O estudo de caso concorda com a literatura, segundo Lopes (2013) o tipo
de projeto é uma característica que pode levar a diferentes escolhas de critérios
e decisões de alocação.
No contexto deste mecanismo, com exceção de situações de atraso em
atividades, o responsável deve identificar qual o tipo de projeto que está sendo
desenvolvido (novo, manutenção, crítico, legado), para que as estratégias sejam
aplicadas ao contexto correto.
Por exemplo, para funcionários novos, tanto na empresa quanto no
cargo/papel/função, foi identificado que, sempre que for necessário selecionar
um projeto para alocá-los (seja projeto simples, normal, complexo, interno), esta
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seleção será feita pelo gerente fora do escopo do ambiente, uma vez que o
ambiente não faz este tipo de diagnóstico.

Questão GP14) Como é feito o nivelamento técnico dos recursos onde há
deficiência?
Respostas
Treinamento

1,5

Capacitação/Senioridade

2,9,11,12

Planejamento

2

Não existe

4,6

Matriz de Habilidade

2,7,8

O objetivo desta questão é identificar como as empresas fazem o
nivelamento dos recursos onde existam deficiência técnica. Em muitos casos há
dificuldade em encontrar profissionais com determinada habilidade técnica o que
precisa ser resolvido.
O item com maior número de respostas aponta a capacitação e
senioridade da equipe, o que concorda com a literatura. Conforme Leme (2005)
em gestão por habilidades é necessário saber quais os requisitos da função,
quais as habilidades que a função exige. Num segundo momento, procura-se
saber quais as habilidades e o quanto de cada uma delas a pessoa que
desempenha a função possui.
Por fim, compara-se as habilidades que a função exige com as habilidades
que o ocupante possui, demonstrando a lacuna existente, para, a partir disso,
traçar um plano específico para cada colaborador.
O conceito de habilidade está baseado em três dimensões: conhecimento,
habilidade e atitude (CHA), ou seja, habilidade diz respeito ao conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes interdependentes e necessárias à
consecução de determinado propósito Brandão (2007)
A matriz por habilidades técnicas é um dos fatores de sucesso nas
empresas e estão ligadas ao nível de conhecimento e habilidades de seus
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colaboradores, é fundamental para o planejamento das atividades no
desenvolvimento de software.
A habilidade está diretamente ligada às listas de atividades que a empresa
possui e dá visibilidade num primeiro momento, como e onde alocar os recursos
disponíveis. Para isso uma das premissas para conseguir implantar com sucesso
o sistema é o nivelamento das equipes de trabalho por meio de treinamentos
internos.

Questão GP15) Na alocação de recursos, com que frequência ocorre
conflito entre projetos?
Respostas
Sempre

1,3,6,8,9,10

Raramente

2,7,12

Não ocorre

4,7

Início do Projeto

5

No caminho crítico

5

Nas entregas

11

O objetivo aqui é observar junto aos gerentes a frequência em que
ocorrem conflitos na alocação de recursos.
“O conflito e necessidade de compensação entre
uso de recursos, tempo e custo nos projetos (tradeoff), ou
seja, escolha de uma atividade com relação a outra,
mesmo que prejudique e atrapalhe a outra atividade,
geram ações dos gerentes de projetos para manutenção
do balanço final acordado com os stakeholders. Assim, os
procedimentos,

modelos

e

algoritmos

matemáticos

propostos enfatizam que seus usos têm por fim prover um
suporte à tomada de decisão para os gerentes de projetos
e demais executivos envolvidos nos respectivos projetos,
nesta questão de trade off”. Yaghootkar e Gil (2012).
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O estudo de caso está de acordo com a literatura e os conflitos estão
sempre presentes. Conforme as respostas, duas respostas não ocorrem o
conflito e as demais respostas confirmam o desempenho ruim nos projetos e
mostram problemas no planejamento e gerenciamento dos projetos e recursos.

Questão GP16) Os recursos alocados em projetos são exclusivos ou são
compartilhados em mais de um projeto?
Respostas
Compartilhados

1,2,3,4,6,8,10,11

Exclusivo em determinada fase

5,7,8,

Exclusivo

9,12

O objetivo desta questão é identificar se os recursos têm exclusividade
total para um determinado projeto ou são compartilhados entre mais de um
projeto.
O estudo de caso mostra que na grande parte dos projetos, os recursos
são compartilhados entre os projetos, o que é prejudicial e gera problemas de
atraso e desempenho nos projetos. Os recursos se envolvem em atividades
muito diferentes todos os dias, o que prejudica seu rendimento.
Algumas empresas garantem a exclusividade somente em determinada
fase do projeto, o que em alguns casos pode ser necessário, por exemplo, nas
equipes de Arquitetura de Software que participam somente no início do projeto
e nas fases finais. Apenas um pequeno número de empresas possui recursos
exclusivos para o projeto.

4.2.2 Análise dos resultados dos Desenvolvedores
Para contextualizar cada caso, as perguntas do questionário que serão
apresentadas, são direcionadas para desenvolvedores, que com sua experiência
e perfil irão enriquecer os dados desta pesquisa.
As informações contidas no formulário se destinam apenas a uma
pesquisa acadêmica e sua origem será mantida de forma confidencial.
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Após a coleta das informações dos questionários aplicados aos
entrevistados, analisou-se as respostas e sua relação com o objetivo desta
pesquisa.

Questão DV01) No contexto de desenvolvimento de software, quais
atividades você mais se identifica?
O objetivo desta questão é observar em quais atividades os
desenvolvedores entrevistados neste estudo de caso têm maior afinidade.
Podemos observar que a maioria dos participantes estão associados à
programação, ou seja, criação de código fonte para os sistemas, em segunda
opção a análise de requisitos, onde os recursos escrevem o que e como deve
ser feito e nem sempre são totalmente assertivos, em terceira opção está
relacionado a banco de dados, área relacionada a arquitetura do sistema e por
último a afinidade nas tarefas de testes dos programas desenvolvidos.

Questão DV02) Qual metodologia a empresa utiliza para desenvolvimento
de software? (Cascata (waterfall); Agile; Agile + DevOps; Outra
(especificar):
O objetivo desta questão é observar quais as metodologias de
desenvolvimento as empresas são usadas nos projetos. Podemos observar que
os métodos ágeis são mais frequentes que os métodos de cascada (waterfall) e
outros, como mostra a figura 14
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Figura 14 – Metodologia usada nas empresas

Fonte: Elaborado pelo autor

Questão

DV03)

Você

tem

clareza

sobre

as

suas

atividades

e

responsabilidades? Eventualmente ocorrem atividades que estão fora do
escopo original?
Respostas
Sim, bem definido

1,7,8,9,11,12

Parcialmente

2,3,4,10

Fora do escopo

5,6

O objetivo aqui é observar no desenvolvedor se as atividades e
responsabilidades a ele atribuídas são claras, ou se, eventualmente, surgem
atividades fora do escopo. De acordo com PMI (2013) o gerenciamento do
escopo inclui os processos necessários para garantir que o projeto inclua as
atividades necessárias para uma finalização bem-sucedida, tendo como objetivo
definir e monitorar os trabalhos a serem realizados pelo projeto, a fim de que
todas as premissas definidas sejam alcançadas.
O estudo de caso mostra uma divisão entre as respostas, o número de
respostas dos desenvolvedores que possuem suas atividades bem definidas é
equivalente aos que não possuem, o que é ruim pois gera impacto no projeto e
fazem-se necessários novos alinhamentos e esclarecimentos das atividades. A
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literatura está de acordo com o estudo de caso, uma vez que a atividade bem
definida é eficiente e eficaz e não traz impacto negativo ao projeto.
Questão DV04) Em seu dia-a-dia, você possui um roteiro de suas atividades
e tarefas ou elas são alteradas?
Respostas
Aleatória

1,2,3,4,6,7,10

Roteiro definido

5,8,9,11,12

O objetivo desta pergunta é observar se os desenvolvedores possuem
suas atividades ordenadas ou roteirizadas, sabem exatamente o que tem que
ser feito e qual impacto dessa atividade em todo contexto do projeto.
De acordo com Silva Filho (2009) o plano de projeto é um documento
altamente recomendado o qual o gerente de projeto faz revisões e consultas com
os desenvolvedores nas atividades com frequência.
O plano de projeto define os marcos de projeto (milestones) e as
principais atividades necessárias à execução do projeto. No estudo de caso
observamos um equilíbrio entre as empresas que seguem o roteiro e as que não
seguem, a literatura está de acordo que é necessário ter o plano de trabalho
definido para a entregas nos marcos do projeto.
Questão DV05) Sobre suas tarefas, os prazos acordados são cumpridos?
Se não, por quê?
Respostas
Parcialmente sim
Não, novas tarefas surgem sem a
conclusão da tarefa anterior
São cumpridas

1,4,5,7,9
2,3,6,11
8,10,12

O objetivo desta questão é observar se os prazos estabelecidos para os
projetos são cumpridos conforme cronograma aprovado. Se não forem
cumpridos, qual foi o motivo.
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O estudo de caso mostra equilíbrio entre as três respostas, para um terço
das empresas a principal resposta é que os prazos não são cumpridos pois
novas tarefas surgem mesmo antes da conclusão da tarefa atual causando
problemas ao planejamento do projeto, o outro um terço cumpre parcialmente e
outro um terço cumprem os prazos.
No estudo de Silva Filho (2009) não cumprir os prazos acordados irá gerar
impacto e atraso no projeto, que é indesejável e implica em custo adicional.

Questão DV06) Na sua opinião, quais os principais problemas, que
prejudicam o desempenho do seu trabalho?
Respostas
Falta de planejamento
Novas tarefas inseridas sem concluir a atual

1,4,9,11
3,4,6,10

Mudanças no escopo

4,5,

Baixa capacitação da equipe

6,7,8

Alocação de Recursos Humanos

2

Para Sommerville (2016) falhas em gerenciamento de projetos nas
atividades de planejamento (projeto) e processos, pessoas e produto afetam
diretamente o projeto.
De acordo com as respostas, a falta de planejamento e novas tarefas
inseridas são os principais itens que afetam o desempenho do projeto, na
sequencia observamos a baixa capacitação da equipe impacta no projeto e com
duas repostas os itens de mudanças de escopo e falha na alocação de recursos
impactam no projeto.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta seção apresenta a conclusão desta pesquisa. O item 5.1 destaca as
limitações encontradas. O item 5.2 ressalta as conclusões do estudo baseadas
nas questões de pesquisa. Por fim, o item 5.3 aponta as recomendações de
pesquisas futuras.
5.1 Conclusões
Com base nos casos estudados é possível concluir que existem vários
problemas no desenvolvimento de projetos de software. É possível propor e listar
recomendações para melhor efetividade nos projetos, com atenção à
organização e priorização dos projetos, a identificação de riscos dos projetos, os
critérios para alocação de recursos, seleção de membros da equipe, influência
do tipo de projeto e a matriz de habilidade.
Todos esses aspectos permeiam as questões desta pesquisa. A literatura
revelou vários aspectos acerca de critérios de planejamento para projetos de
desenvolvimento de software.
Observou-se que a grande maioria das empresas não utilizam uma
ferramenta para balanceamento dos projetos, existe a necessidade de uma
ferramenta a qual poderia ajudar a indicar e atribuir as melhores alocações,
prazos, custos e caminho crítico.
Apenas uma empresa entrevistada possui um software específico para
este balanceamento e existem várias ferramentas para essa finalidade.
As empresas não utilizam uma ferramenta para balanceamento pois elas
não atendem a todos os requisitos mínimos que elas necessitam para uma
adequada utilização. As ferramentas não atendem a variedade de alternativas
que se devem considerar e os benefícios esperados.
Vários aspectos impactam negativamente na avaliação dos projetos e são
muitos os problemas, frequentemente encontrados na execução dos projetos, os
quais elevam as taxas de insucesso. Entre as principais razões citadas são: o
escopo mal definido, recursos insuficientes, alterações nos requisitos e
estimativas incorretas.
Observou-se na pesquisa o mesmo cenário entre as empresas
pesquisadas e os profissionais que responderam o questionário, vários projetos
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falham em razão dos mesmos itens apontados na literatura e pode-se concluir
que as empresas estudadas têm os mesmos problemas que foi observado na
literatura.
Foi observado problemas associados à falta de recursos e ferramentas
para apoio e controle no gerenciamento de portfólio de projetos. Diferente do
que consta na literatura, as empresas têm problemas em priorização dos
projetos, trazendo impacto em custo e prazo dos projetos, conflitos de recursos
e exclusividade.
Podemos concluir que as empresas não observam estes importantes
itens, os quais tem grande importância no sucesso dos projetos. É necessário
um grande aprofundamento nestes itens.
Foi observado que as empresas não possuem uma ferramenta para
alocação de colaboradores, a qual é altamente recomendada para conseguir
visualizar o quanto cada recurso está alocado e qual a sua carga de trabalho a
curto e médio prazo, na linha do tempo de um ou vários projetos.
Pode-se concluir com isso que a utilização de uma ferramenta é altamente
indicada e necessária para evitar problemas de gestão como atrasos nas
entregas e alterações no custo.
Observou-se um baixo controle sobre os riscos, podemos observar que
os riscos de projetos são identificados tanto na concepção como na execução
do projeto, mas sem um controle efetivo. Conclui-se também a necessidade de
constante monitoramento e controle de riscos, implementação do plano de
repostas aos riscos, rastreamento dos riscos identificados, monitoramento e
identificação de novos riscos
Podemos concluir que a alocação de colaboradores deve ser feita no
planejamento do projeto, avaliando o perfil técnico de cada colaborador e em
caso de necessidade, embora não recomendado, podem ser feitas em tempo de
projeto.
Conclui-se que o ambiente de multi-projetos traz complexidade para a
alocação e nivelamento de recursos. Foi observado as três principais
dificuldades na alocação que são a deficiência da capacitação dos recursos, os
recursos já alocados em outros projetos e o custo do projeto já comprometido.
Conclui-se que a capacitação é o principal item usado para a seleção de
membros da equipe, seguido de conhecimento no negócio e disponibilidade.
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Conclui-se ainda que a matriz de habilidade é de extrema importância na
evolução de toda a equipe, o que nos dá as melhores opções de realocar
recursos em casos de necessidades.
Conclui-se que a maioria das empresas e seus desenvolvedores possuem
suas atividades e responsabilidades claras e definidas e poucas empresas
apontam as atividades fora do escopo o que é muito positivo e deve ser praticado
por gestores de projetos.
Podemos concluir também que é necessário que os desenvolvedores
possuam um roteiro de suas atividades e que devem ser revisados
semanalmente, contribuindo para entregar as atividades sem atrasos.
Conclui-se finalmente, que não cumprir os prazos acordados irá gerar
atraso no projeto, que é indesejável e implica em custo adicional. Foi observado
que os prazos são cumpridos parcialmente ou não cumpridos, pelo motivo de
alterações de escopo, troca de equipe e atividades no decorrer do projeto.

5.2 Lista de recomendações
Com base nos casos estudados é possível concluir que os projetos
enfrentam problemas de organização, priorização, riscos, alocação de equipe,
tipo de projeto a competência da equipe.
Problemas relatados podem ser mitigados de acordo com a necessidade
de cada projeto. Nos casos estudados, a literatura e a prática concordaram que
projetos de software necessitam de uma lista de recomendações para
planejamento de software, cuja lista pode ser criada e observada na fase de
planejamento do projeto e podem ser revistas no decorrer do projeto, ou seja,
revistos com frequência para acompanhento.
Esta frequência normalmente é feita uma vez por semana dependendo do
tamanho do projeto e o número de pessoas envolvidas.

77

Líderes ou gerentes de projeto com experiência profissional

É recomendado que o Gerente de Projeto e a liderança técnica, sejam
profissionais com mais de cinco anos de experiência, pois podem trazer maior
vivência e manejo nas situações adversas nos projetos, situações com risco de
atraso conseguem ajustar as atividades sem impacto ao projeto, em outras
situações como mudanças de prioridade por determinação superior, saída de
membros da equipe, corte no orçamento já aprovado anteriormente ou projetos
que se tornam prioridade devido ao atendimento aos órgãos regulatórios.

Priorização de projetos

Outro item recomendado é o balanceamento e priorização de projetos.
Vários projetos que já estão em execução e outros projetos que estão na
iminência de iniciar, podem causar problemas na capacidade para atendimento.
É recomendado a utilização de um software de apoio, com critérios preestabelecidos que consigam avaliar qual projeto deve ser priorizado.
Neste caso, cada empresa possui sua estratégia para lidar com essa
situação, porém um software pode auxiliar na tomada de decisão e projetar os
possíveis cenários e alternativas para termos o menor impacto, apresentando
um balanceamento de todos projetos que estão em discussão a serem
executados e outros a serem congelados por determinado período.

Gestão de requisitos

O processo de levantamento de requisitos, o qual está ligado ao escopo
do projeto, é uma etapa nas fases iniciais do projeto.
É um processo contínuo e geralmente não é possível identificar todos os
detalhes com profundidade num primeiro momento, pois os requisitos sofrem
alterações no decorrer do projeto. É recomendada que a análise de requisitos
seja feita com o máximo de detalhes possíveis, com isso podemos evitar
retrabalhos e prejuízos devido às readequações de funções não identificadas
anteriormente.
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Desta forma, em alguns casos quando é necessário a revisão dos
requisitos, as alterações serão menores e terão baixo impacto em todo o
contexto do projeto.

Gestão de Riscos

O processo de análise de riscos deve ser contínuo durante todo o projeto,
para cada risco identificado, devemos ter gestão dos riscos onde associa-se uma
magnitude de risco que indica o grau de severidade e qual tratamento devemos
saber para este risco, ou seja, estar claro a todos os envolvidos no projeto, o que
deve ser feito em cada um deles. Novos riscos não identificados anteriormente
podem surgir, motivo pelo qual é necessária a revisão dos riscos.

Alocação de recursos

Para a alocação de recursos, é recomendado a utilização de um software
que auxilie na análise da carga de trabalho de cada colaborador, ou seja, que a
carga de trabalho não ultrapasse seu limite de atender cada projeto ou atividade.
Existem vários softwares gratuitos e bem avaliados que podem ajudar, como:
Jira software, Trello, Monday.com, Timely, Quire, Samepage e GanttPRO.
As

dificuldades

para

alocação

de

recursos,

estão

localizadas

principalmente na qualificação de cada profissional.
Outra dificuldade observada são profissionais necessários aos projetos,
porém já alocados em outros projetos, recomenda-se criar a Matriz de
Competência dos profissionais para saber quem pode ser alocado corretamente
e quais recursos devem ser preparados e qualificados para os pontos que
existem carência de profissionais qualificados.
A eficiência da Matriz de Competência é utilizada também para saber
quais as restrições que possuímos em nossas equipes e onde e o que
principalmente devemos melhorar.
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Seleção de membros da equipe
Outro item necessário é a seleção de membros da equipe, devemos
considerar a complexidade de cada projeto, o tamanho das equipes existentes e
as habilidades necessárias para o projeto.
De acordo com esse processo, os líderes do projeto designam as pessoas
para cada tarefa do projeto, considerando um perfil definido, o que se deve
considerar para as atividades são:
•

grande experiência no sistema em uso;

•

experiência na plataforma;

•

experiência na linguagem de programação;

•

habilidade para resolver problemas;

•

formação acadêmica e habilidade de comunicação;

•

capacidade de adaptação, atitude e personalidade.

Desta forma, conseguimos alocar melhor os recursos em cada atividade
do projeto.

Tamanho das equipes

Uma importante recomendação a ser analisada é o tamanho das equipes
de desenvolvimento, é recomendado que exista um número mínimo suficiente
para atender cada projeto e não haja sobrecarga de trabalho que cause excesso
de capacidade de cada recurso, levando a entrega do trabalho de baixa
qualidade. Foi observado conflito entre projetos devido à alocação de recursos,
que não terminam suas atividades no prazo acordado e a falta de outros
profissionais para alocar, o que gera um gera atraso em outra atividade que já
deveria ter sido iniciada.

Dedicação exclusiva

O ideal é a dedicação exclusiva dos colaboradores envolvidos no projeto
e que todos permaneçam somente no mesmo projeto, o benefício é grande pois,
todo escopo e requisitos foram bem analisados e o tempo de resposta aos
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problemas é rápido. Porem, é muito raro que isso aconteça, e os recursos são
normalmente compartilhados entre os projetos e neste caso é necessário um
planejamento bem robusto, com datas precisas de início e fim das atividades,
com reuniões semanais para alinhamento e revisão do andamento das
atividades.

Gestão de Custo e Prazo

Esses dois itens estão relacionados diretamente. Para o planejamento do
projeto, os itens de Custo e Prazo devem ser obsevados com máximo de
detalhes possíveis, eles estão totalmente conectados, pois em situações onde
somente um deles foi mal planejado o impacto é imediato.
É recomendado o controle frequente dos custos dos projetos com
acompanhamento semanal além dos prazos acordados, ou seja, se as
atividades estão sendo entregues de acordo com o planejado.

Plano de Comunicação

O processo de comunicação do projeto, por exemplo, a evolução e
possíveis atrasos do projeto, problemas não previstos como ambiente de
trabalho indisponível, greves, ausência de membros da equipe, problemas de
força maior como cortes de orçamento, diminuição da equipe, baixa qualidade
técnica dos desenvolvedores, todos esses problemas citados devem ser
comunicados com clareza e antecedência, para que os lideres e os demais
envolvidos tenham tempo hábil para agir, mitigar esses problemas e buscar
alternativas.

Clareza das atividades

Recomenda-se que os desenvolvedores e os demais membros da equipe
tenham com clareza suas atividades e responsabilidades, desta forma não há
retrabalho e cada um consegue entregar suas tarefas no tempo acordado.
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Recomenda-se aos desenvolvedores que as atividades não sejam
alteradas com muita frequência, recomenda-se que o que foi planejado seja
mantido, desta forma as tarefas são entegues com qualidade e no tempo certo.
Foi observado com frequencia a troca de atividade sem que o profissional
consiga terminar a primeira atividade e já surgem outras.
Desta forma, as respostas estão de acordo com a literatura, normalmente
é impossível definir o problema, projetar uma solução e implementar o software
sem que haja mudanças. Especialmente para softwares complexos, se torna
difícil entender todos os requisitos no início do projeto

5.3 Recomendação de pesquisas futuras
Considerando os resultados desta pesquisa, identificou-se oportunidades
de pesquisas futuras. Dentre elas, recomenda-se a criação de uma ferramenta
para gestão de projetos que possua os recomendados nesta pesquisa e tenha
como requisito os principais itens apontados nos questionários como:
balanceamento de projetos de acordo com a quantidade de recursos, a
quantidade de projetos e os prazos a serem cumpridos.
Os requisitos de software devem ser bem detalhados, para que sejam
aptos de analisar todos os aspectos de cada demanda, que tem como objetivo o
escopo bem definido, os recursos suficientes, estimativas mais assertivas,
comunicação clara e fluente, orçamento realista, riscos com mitigação, outras
ferramentas e softwares de apoio, além do software para gestão do projeto,
softwares automatizados para testes, versionamento de documentação, apoio
da diretoria, fornecedores bem avaliados.
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APÊNDICE A

ROTEIRO DE QUESTÕES E TÓPICOS A SEREM OBSERVADOS NAS
ENTREVISTAS

Quadro 1 – Questões de contextualização

1. Contextualização
Empresa
Entrevistado

Segmento de mercado; quantidade aproximada de funcionários; nacionalidade.
Papel nos projetos; tempo de experiência
Qual a média anual de projetos desenvolvidos na empresa onde trabalha; Quais os
principais serviços prestados?; Quantos projetos estão sendo desenvolvidos
nesse momento? Quantas pessoas trabalham com desenvolvimento de software na
organização (pode ser uma estimativa)?; Qual a sua experiência gerenciamento de
Maturidade
da
projetos de desenvolvimento de software (em anos de experiência)?; Em qual tipo
empresa
de projeto de você possui experiência como gerente de projetos ?; Qual a duração
média dos projetos de desenvolvimento de software que você gerencia? Alguma
ferramenta é utilizada como apoio ao processo de alocação de recursos humanos?
Se sim, qual é ?
Como é feito a seleção de membros da equipe?; Alguma ferramenta é utilizada
Equipes de Gestores
como apoio ao processo de alocação de recursos humanos? Se sim, qual é ?;

Equipes de
Desenvolvedores

No contexto de desenvolvimento de software, quais atividades você mais se
identifica?; Quantos anos de experiência você possui na área de desenvolvimento
de software; Qual metodologia a empresa que você trabalha utiliza para
desenvolvimento de software? (Cascata (waterfall) ; Agile ; Agile + DevOps ; Outra
(especificar);

Fonte: Quadro elaborado pelo Autor
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Quadro 2 – Principais dificuldades dos Gerentes de Projetos
2. Principais dificuldades dos Gerentes de Projetos
Na sua opinião, nos projetos de software quais são os aspectos que tem a pior avaliação de desempenho
Quais as dificuldades que você encontra na alocação de recursos humanos nos seus projetos?
Quais são as diretrizes fornecidas pelo PMO para a alocação de recursos humanos na sua organização?
Como é feito o nivelamento técnico dos recursos humanos nos seus projetos nos itens onde há
Os recursos humanos alocados são exclusivos de um projeto ou são compartilhados com mais de um
Na alocação de recursos, com que frequência ocorre conflito entre projetos e/ou entre atividades do

Fonte: Quadro elaborado pelo Autor
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Quadro 3 - Condução dos projetos de software para os Gerente de Projeto
3. Condução dos projetos de software para os Gerente de Projeto

Como é considerado a criticidade de um projeto na organização. Por exemplo, situações onde o atraso e
os custos podem impactar na organização.
Como é feita a priorização de projetos em situações que existam varias demandas a serem iniciadas e
existam poucos recursos disponíveis, recursos humanos e recursos financeiros?
Alguma ferramenta é utilizada como apoio ao processo de alocação de recursos humanos? Se sim, qual é
?
A ferramenta de software utilizada contribui ou atrapalha de alguma forma esse processo?
Quando são identificados os riscos dos projetos, na concepção do projeto, em tempo de execução ou
outro momento ?
Por quais tarefas do projeto começa a alocação dos recursos humanos?
Como é identificado o caminho crítico de um projeto na sua organização?
Como é feito na sua empresa a gestão de restrições de recursos humanos em relação à quantidade e suas
competências?
Os modelos e métodos utilizados para a alocação de recursos humanos contribuem para o processo de
tomada de decisão.
Tipos de projeto de software como exemplo: Projeto para novo sistema, Projeto para manutenção de
sistema, projeto de sistema para atendimento legal ou projeto para sistema de missão crítica, influenciam
na alocação de recursos ?
Como é feito o nivelamento técnico dos recursos humanos nos seus projetos nos itens onde há
deficiência ?
Estas informações – caminho crítico e alocação de recursos humanos - são utilizadas em que momento
do projeto?
Os recursos humanos alocados são exclusivos de um projeto ou são compartilhados com mais de um
projeto?
Quais os critérios considerados para alocar pessoas?
Existe prioridade de um critério sobre outro? Se sim. Como se dá essa prioridade?
Na iminência de atraso no projeto, quais os critérios considerados para realocação de recursos?
Para os recursos mais experientes, existe um critério para direcioná-lo a uma determinada atividade. Se
sim, como se dá esse direcionamento?
Na alocação de recursos, com que frequência ocorre conflito entre projetos e/ou entre atividades do
mesmo projeto?
Os recursos alocados em projetos são exclusivos ou são compartilhados em mais de um projeto?

Fonte: Quadro elaborado pelo autor
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Quadro 4 - Condução dos projetos de software para os Desenvolvedores

4. Condução dos projetos de software para os Desenvolvedores
Você tem clareza sobre as suas atividades e responsabilidades? Eventualmente ocorrem atividades que
estão fora do escopo original?
Para as atividades que você realiza, você teve treinamento?
Qual(ais) capacitação(ões) você gostaria de obter para ajudar suas atividades atuais?
Em seu dia-a-dia, você possui um roteiro de suas atividades e tarefas ou elas são alteradas?
Quando você recebe uma nova tarefa, é inserido normalmente em sua lista de atividades ou é necessário
um novo planejamento?
Você faz algum tipo de estimativa para tarefas de trabalho?
Sobre suas tarefas, os prazos acordados são cumpridos? Se não, por quê?
Na sua opinião, quais os principais problemas, que prejudicam o desempenho do seu trabalho?
Quando você é incluído em um novo projeto, como você lida com os requisitos desse sistema?
Quando você é incluído em um projeto e percebe que não tem domínio sobre a tecnologia a ser usada, o
que você faz ?
Quando você percebe que não irá entregar certa tarefa no prazo acordado, o que você faz ?
Com que frequência é feito reunião de alinhamento dos projetos ?

Fonte: Quadro elaborado pelo Autor

