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RESUMO 
 

Com um mercado cada vez mais competitivo faz-se necessário a utilização de 

técnicas e ferramentas de gestão para conquistar resultados mais expressivos para 

a organização. E nunca se comentou tanto sobre projetos como nos dias de hoje. De 

um lado metodologias de gestão de projetos tradicionais e de outro, metodologias 

ágeis como Scrum e Extreme Programming (XP), obrigam as corporações a conviver 

e explorar o melhor de ambas com o apoio dos escritórios de projetos. Porém, os 

escritórios de projetos (Project Management Office PMO) não estão preparados para 

lidar com esse novo cenário e, portanto, o objetivo deste trabalho, por meio da 

pesquisa e análise de obras de autores como Ricardo Vargas, Rita Mulcahy, Henrik 

Kniberg, Harold Kerzner, Paul C. Dinsmore e Dave Nicolette, é analisar esse novo 

contexto e elaborar uma proposta em que os agentes do escritório de projetos 

possam atuar em comum com modelos de pensamento relativamente divergentes 

no intuito de encontrar o equilíbrio para que o sucesso seja alcançado por meio de 

uma nova entidade denominada PMO ágil. 

 
Palavras-chave: Gestão de Projetos, metodologia ágil, Scrum, XP, escritório de 

projetos, PMO ágil. 

 



ABSTRACT 
 
With an increasingly competitive market it is necessary to use management’s 

techniques and tools to achieve more significant results for the organization. And 

we’ve never talked a lot about projects like these days. On the one hand, traditional 

project management methodologies and in the other, agile methodologies like Scrum 

and XP, the corporations need to socialize and explore the best of both with the 

support of Project Management Offices (PMO). However, the PMO are not prepared 

to deal with this new scenario and therefore, the aim of this work through research 

and analysis of authors such as Ricardo Vargas, Rita Mulcahy, Henrik Kniberg, 

Harold Kerzner, Paul C. Dinsmore and Dave Nicolette, is to analyze this new context 

and develop a proposal that agents of the PMO may act in common with relatively 

divergent thinking patterns in order to find the balance, so that success is achieved 

through of a new entity called agile PMO. 

 
Key words: Project Management, Agile Methodology, Scrum, XP, Project 

Management Office, Agile PMO. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Para alcançar resultados satisfatórios para seus acionistas, clientes e colaboradores, 

os executivos dependem diretamente do bom andamento das iniciativas/projetos 

que a organização está executando, bem como os quais pretende executar. Estas 

iniciativas devem corresponder diretamente à estratégia da organização norteando a 

tomada de decisões durante sua vida. 

 

Numa época em que muito se comenta sobre o tema de gerenciamento de projetos 

faz-se necessário o entendimento do que realmente é um projeto. 

 

Segundo Vargas (2003), projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado 

por uma sequência clara e lógica de eventos, atividades, com início, meio e fim, que 

se destina a atingir um objetivo bem definido, sendo conduzido por pessoas dentro 

de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. 

 

É importante ressaltar que essas características tornam o projeto algo único, que 

deve ter um início e um fim determinado, que tenha mobilização de equipes, 

assinatura e término de contratos e não uma rotina repetida de atividades que, por 

sua vez, indica uma operação sendo efetuada. Distinguir as operações dos projetos 

é algo crucial no entendimento do tema. 

 

Tendo em vista os pontos citados, é evidente que as organizações necessitem de 

uma inteligência corporativa mais madura e eficaz para gerir adequadamente seus 

interesses, de seus acionistas, clientes e colaboradores. 

 

Uma pesquisa realizada pelo Standish Group em 2004 mostrou que apenas 34% 

dos projetos têm sucesso, em outras palavras, apenas 34% atingem o objetivo inicial 

do projeto dentro do prazo, custo, qualidade e de acordo com um escopo 

preestabelecido (MULCAHY’S 2009). 
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Considerando o resultado da pesquisa acima, fica evidente que a prática em gestão 

de projetos deve ser observada, independentemente da organização, de seu 

tamanho ou ramo de atuação. 

 

A prática da gestão de projetos pode ser encontrada nas mais variadas áreas do 

conhecimento, dentre as quais pode-se destacar: 

· Engenharia e construção civil; 

· Desenvolvimento de software; 

· Estratégia militar; 

· Administração de empresas; 

· Marketing e publicidade; 

· Pesquisa e desenvolvimento; 

· Mercado financeiro; 

· Manutenção de planta e equipamentos. 

 

Outro aspecto importante que deve ser levado em conta é a identificação das 

causas de fracasso dos projetos. De acordo com Vargas (2003), de uma coletânea 

dos tipos de falhas mais comuns, têm-se falhas no nível gerencial como as que se 

seguem: 

· As metas e objetivos são mal estabelecidos ou não compreendidos 

pelos escalões inferiores; 

· Baixa compreensão da complexidade do projeto; 

· Muitas atividades e tempo insuficiente pare realizá-las; 

· Estimativas financeiras pobres e incompletas; 

· O projeto se baseia em dados insuficientes ou inadequados; 

· Não houve a participação do papel do gerente de projeto ou tiveram 

vários, criando círculos de poder paralelos; 

· Dependência no uso de software de gestão de projetos; 

· Estimativas empíricas, frente ao uso de dados históricos de projetos 

similares ou análises estatísticas; 

· Treinamento e/ou capacitação foram inadequados; 

· Faltou liderança do gerente de projeto; 

· Negligência quanto às necessidades de pessoal, equipamentos e 

materiais; 
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· Alinhamento das expectativas do cliente ao projeto; 

· Pessoas trabalhando de forma não padronizada ou mesmo sem 

padrões preestabelecidos. 

 

Tantas causas de falhas em projetos, resultados insatisfatórios, metodologias 

burocráticas e, muitas vezes, nem mesmo trazendo o benefício tão esperado que 

pregam, fizeram com que outros movimentos surgissem com o objetivo de deixar a 

gestão de projetos algo mais intuitivo, simples e claro, principalmente na área de 

Tecnologia da Informação (TI). 

 

O principal movimento, oriundo da década de 90, é o manifesto ágil. Este movimento 

idealizado por um grupo de 17 programadores, desenvolvedores de software e 

analistas habituados com projetos de tecnologia trouxe à realidade novos conceitos, 

alegando terem descoberto maneiras melhores de desenvolver software e, 

consequentemente, gerir projetos dessa natureza (BECK, 2001). 

 

O movimento cresceu e ganhou a aderência de milhares de membros ao redor do 

mundo e sua cultura fora disseminada em várias organizações, de diferentes portes, 

categorias e tamanho. 

 

Desde então vários autores surgiram, uns defendendo os valores e princípios do 

manifesto ágil, outros mostrando porque processos e ferramentas numerosos das 

metodologias tradicionais são mais benéficos e conseguem resultados melhores. 

 

O presente estudo tem por finalidade identificar os principais pontos de cada uma 

dessas linhas de pensamento, enfatizando as metodologias ágeis, principalmente o 

Scrum, com o objetivo de estabelecer um denominador comum no que diz respeito 

aos escritórios de projetos, do inglês Project Management Office (PMO), para que 

uma organização possa gerenciar seus projetos utilizando metodologias de ambas 

as frentes e ao mesmo tempo poder instituir um PMO que faça o trabalho de 

monitoramento, gestão, controle, indicadores e portfólio de projetos de maneira 

uniforme e efetiva. 
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Este trabalho se divide em três grandes partes. Os capítulos 2 e 3 são baseados na 

revisão da literatura; o capítulo 4 propõe uma interligação das práticas estudadas 

com o intuito de identificar uma forma adequada para a instituição de um escritório 

de projetos padronizado, e o capítulo 5 condensa as principais considerações, 

conclusões e trabalhos futuros. 

 

No capítulo 2 procura-se mostrar uma concepção geral sobre Gerenciamento de 

Projetos, apresentando os conceitos de gerenciamento de projetos, maturidade em 

gestão de projetos, metodologia e tipologias de PMO, bem como a importância do 

alinhamento estratégico corporativo com os projetos da organização. 

 

Em seguida, o capítulo 3 faz uma revisão bibliográfica para mostrar a evolução do 

manifesto ágil e do surgimento de metodologias ágeis oriundas da criação do 

mesmo, detalhando as principais características e o ciclo de desenvolvimento 

utilizado pelo Scrum. Uma breve descrição do Extreme Programming (XP) também é 

elaborada neste capítulo. 

 

No capítulo 4 será apresentada uma proposta de implantação de um escritório de 

projetos que contemple o uso de métodos ágeis em gestão de projetos e 

identificação das melhores práticas da atuação do PMO em projetos que sejam 

geridos com métodos afins. 

 

Por fim, no capítulo 5 são resumidas as várias conclusões apresentadas ao longo do 

trabalho, enunciadas as principais contribuições do mesmo e sugeridas algumas 

possibilidades para futuras pesquisas. 

 

Para elaboração deste estudo foram realizadas pesquisas em livros, artigos 

específicos, periódicos, bem como pesquisas realizadas por instituições idôneas. 

 

Posteriormente, foi realizada uma avaliação nas literaturas pesquisadas, para a 

identificação das metodologias de gestão de projetos, bem como do surgimento, 

evolução e utilização das metodologias ágeis de gestão de projetos. Esta avaliação 

tem como intuito identificar as lacunas existentes entre as duas linhas de 



17 
 

pensamento, a maneira com que os escritórios de projetos são implantados e a 

forma como atuam considerando metodologias tradicionais. 

 

Em seguida, foi realizada uma pesquisa enfatizando uma das principais 

metodologias ágeis existentes no mercado de desenvolvimento de software, que 

atualmente avança para outras áreas do conhecimento, o Scrum. 

 

Por fim, foram apresentadas as possíveis lacunas entre as práticas estudadas, bem 

como uma proposta de instituição de um PMO ágil. 
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2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 

 

O gerenciamento de projetos é a aplicação de conceitos técnicos, bem como 

conhecimento e habilidades, no intuito de atingir um objetivo predefinido através de 

atividades relacionadas (VARGAS, 2007). 

 

Segundo Keeling (2006, 4), os projetos são independentes, possuem propósitos e 

objetivos distintos como também duração limitada. Além disso, outro ponto citado 

pelo autor é a restrição de datas de início e fim e recursos limitados.  

 

Kerzner (2002) define gestão de projetos como o planejamento, programação e 

controle de uma série de tarefas integradas de forma a atingir seus objetivos com 

êxito, para benefício dos participantes do projeto. 

 

De acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2008), um projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto; serviço ou resultado exclusivo. Uma vez citado 

como temporário, indica um início e término definidos, logo, não significa 

necessariamente que seja de curta duração. O término é alcançado quando os 

objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que esses objetivos não serão 

ou não poderão ser alcançados e o projeto for encerrado, ou quando o mesmo não 

for mais necessário. 

 

Organizações dos mais diversos tamanhos e das mais diferentes culturas procuram 

investir cada vez mais em metodologias, técnicas e ferramentas, bem como 

treinamentos em gerenciamento de projetos para dar maior base e qualificação para 

seus profissionais e, consequentemente, conseguir resultados mais efetivos para 

seus clientes, acionistas, colaboradores e para sua própria sobrevivência.  

 

Logo, faz-se necessário que haja gestão de qualidade dos projetos da organização. 

Gerenciamento, por sua vez, que inclui (PMBOK, 2008): 

· Identificação dos requisitos; 

· Adaptação às diferentes necessidades, preocupações e expectativas 

das partes interessadas à medida que o projeto é planejado e realizado; 
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· Balanceamento das restrições conflitantes do projeto que incluem, 

mas não se limitam a: 

1. Escopo; 

2. Qualidade; 

3. Cronograma; 

4. Orçamento; 

5. Recursos e 

6. Risco. 

 

Mesmo com a necessidade de implantar uma gestão de projetos efetiva e o sucesso 

adquirido por várias organizações, ainda existem outras que não aceitam como 

benefícios ou têm dificuldades em encontrá-los. 

 

Um estudo de Benchmarking1 realizado pelo Project Management Institute (PMI) em 

2009, que analisou aspectos como a cultura e estrutura organizacional, desempenho 

e resultados, tecnologia e suporte, desenvolvimento profissional, processos e 

metodologia, PMO e gestão de portfólio de projetos de 300 empresas no Brasil, 

mostrou que 20% da maioria das áreas, ou algumas das mais importantes da 

organização, apresentam resistência em relação ao gerenciamento de projetos 

como pode ser visto na Figura 1 (PMI, 2009). 

 
Figura 1: Nível de resistência da organização em relação ao gerenciamento de projetos 
Fonte: PMI (2009), slide 33. 
                                                 
1 Benchmarking é um processo contínuo e sistemático para medir e comparar processos organizacionais (CAMP, 
1998). 
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Praticamente na mesma proporção está o nível de conhecimento da alta 

administração em relação ao gerenciamento de projetos e consequentemente das 

suas vantagens. O nível de conhecimento é baixo em 17% do total de entrevistados, 

como pode ser visto na Figura 2 (PMI, 2009). 

 

 
Figura 2: Nível de conhecimento da alta administração em relação ao gerenciamento de projetos 
Fonte: PMI (2009), slide 36. 
 

Tendo em vista o nível de resistência das organizações em relação ao 

gerenciamento de projetos e o nível de conhecimento da alta administração sobre o 

tema, torna-se imprescindível que seja apresentado alguns dos benefícios 

oferecidos pela gestão de projetos. Estes aspectos serão considerados no item 2.1 

que se segue. 

 

 

2.1 BENEFÍCIOS DA GESTÃO DE PROJETOS 
 

 

Kerzner (2002) afirma que os benefícios da utilização de uma metodologia para 

realizar o gerenciamento de projetos são incontáveis e podem ser classificados 

como em curto ou longo prazo. 
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A organização precisa, antes de tudo, entender o seu nível de maturidade no que diz 

respeito ao gerenciamento de projetos para que os benefícios oferecidos possam 

ser claramente obtidos. 

 

De acordo com Vargas (2003), o gerenciamento de projetos proporciona inúmeras 

vantagens sobre as demais formas de gerenciamento, dentre os quais pode-se 

destacar: 

· Evita surpresas durante a execução dos trabalhos; 

· Permite desenvolver diferenciais competitivos e novas técnicas, uma 

vez que toda a metodologia está sendo estruturada; 

· Antecipa as situações desfavoráveis que poderão ser encontradas, 

para que ações preventivas e corretivas possam ser tomadas antes que essas 

situações se consolidem como problemas; 

· Adapta os trabalhos ao mercado consumidor e ao cliente; 

· Disponibiliza os orçamentos antes do início dos gastos; 

· Agiliza as decisões, já que as informações estão estruturadas e 

disponibilizadas; 

· Aumenta o controle gerencial de todas as fases a serem 

implementadas devido ao detalhamento ter sido realizado; 

· Facilita e orienta as revisões da estrutura do projeto que forem 

decorrentes de modificações no mercado ou no ambiente competitivo, melhorando a 

capacidade de adaptação do projeto; 

· Otimiza a alocação de pessoas, equipamentos e materiais 

necessários; 

· Documenta e facilita as estimativas para futuros projetos. 

 

Vargas (2003) também enfatiza que a principal vantagem do gerenciamento de 

projetos é que ele não é restrito a grandes projetos, de alta complexidade e custo. 

Ele pode ser aplicado em empreendimentos de qualquer complexidade, orçamento e 

tamanho, em qualquer linha de negócios. 
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2.2 ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 

 

Com o aumento da quantidade de projetos e o reconhecimento de sua importância 

para as organizações, surge a necessidade de criar um organismo que mantenha 

um portfólio dos projetos estratégicos, dissemine a metodologia de gestão de 

projetos, que tenha o controle e monitoramento da carteira, permitindo que os 

executivos participem e tenham visão do andamento dos mesmos. Este organismo é 

conhecido como escritório de projetos, do inglês, Project Management Office (PMO). 

 

Para o PMI (2008), o escritório de projetos é: 
Um escritório de projetos (PMO) é uma unidade organizacional que 
centraliza e coordena o gerenciamento de projetos sobre seu domínio. Um 
PMO também pode ser chamado de escritório de gerenciamento de 
programas. Um PMO supervisiona o gerenciamento de projetos, programas 
ou uma combinação dos dois. Os projetos apoiados ou administrados pelo 
PMO não podem estar relacionados de outra forma que não seja por serem 
gerenciados juntos. Alguns PMOs, no entanto, realmente coordenam e 
gerenciam projetos relacionados. Em muitas organizações esses projetos 
são de fato agrupados ou estão relacionados de alguma maneira com base 
no modo que serão coordenados e gerenciados pelo PMO. O PMO se 
concentra no planejamento, na priorização e na execução coordenados de 
projetos e subprojetos vinculados aos objetivos gerais de negócios da 
matriz ou cliente. 

 

O PMI (2008) também afirma que a principal função de um PMO é dar suporte aos 

gerentes de projetos, tais como: 

· Gerenciamento de recursos compartilhados entre todos os projetos 

administrados pelo PMO; 

· Identificação e desenvolvimento de metodologia, melhores práticas e 

padrões de gerenciamento de projetos; 

· Orientação, aconselhamento, treinamento e supervisão; 

· Monitoramento da conformidade com as políticas, procedimentos, 

formulários e outras documentações compartilhadas do projeto (ativos de processos 

organizacionais) e; 

· Coordenação das comunicações entre projetos. 

 

Conforme Cleland (2002), a utilização de um escritório de projetos permite à 

organização alcançar diversos benefícios através da consolidação e padronização 

de funções do gerenciamento de projetos. Ainda segundo o autor, um escritório de 
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projetos permite a adoção de padrões para itens comuns como cronogramas e 

relatórios de projeto, além da centralização de informações e outros benefícios 

derivados de sua estrutura, funções e recursos. 

 

Segundo Dinsmore (2003) o objetivo primário de um escritório de projetos é orientar 

e suportar os Gerentes de Projetos no que tange metodologias, permitindo à 

empresa conduzir suas iniciativas de forma mais eficiente e eficaz possível. 

 

Os executivos das organizações devem abraçar a implementação do escritório de 

projetos para que o mesmo possa aumentar a probabilidade do alcance de suas 

metas. Porém, criar um departamento dentro da organização para ser referência em 

gestão de projetos não é uma tarefa fácil, principalmente por enfrentar a resistência 

de diversos fatores, incluindo os próprios executivos e gestores de projetos. 

 

Segundo Mulcahy’s (2009) para que um PMO funcione e seja efetivo, as 

organizações devem se lembrar: 

· O papel do PMO deve estar claramente definido; 

· Todos os seus membros devem ter o certificado de Project 

Management Professional (PMP); 

· Comprometimento dos executivos quanto ao seu gerenciamento; 

· O PMO não aumentará a qualidade dos projetos sem o uso de 

técnicas e ferramentas adequadas, logo, profissionais capacitados em gestão de 

projetos devem ser incorporados nas equipes. 

 

Contudo, quase metade das empresas entrevistadas pelo PMI no estudo de 

Benckmarking em 2009 diz não ver valor agregado gerado pelo PMO ou somente os 

níveis de gerência média acreditam tê-lo como pode ser visto na Figura 3 (PMI, 

2009). 
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Figura 3: Entendimento das áreas quanto ao valor gerado para a organização pelo(s) PMO(s) 
Fonte: PMI (2009), slide 68. 

 

Além disso, a implantação de escritórios de projetos é mais disseminada nas áreas 

de TI como pode ser vista na Figura 4 (PMI, 2009). 

 
Figura 4: Áreas da organização que possuem um PMO 
Fonte: PMI (2009), slide 62. 

 

Analisando a Figura 4, pode-se concluir que 46% dos escritórios de projetos 

implantados estão concentrados em departamentos de TI, considerando apenas 

aquelas que possuem PMO, de acordo com a pesquisa. 
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2.2.1 Tipologias de PMO 
 

 

É possível identificar na literatura, como também nas empresas, diversas tipologias e 

nomenclaturas para estruturas de um PMO. De acordo com Vargas (2009), há 

quatro tipos fundamentais de escritórios de projetos que serão apresentados a 

seguir. 

 

 

2.2.1.1 Equipe de Projeto Autônoma  
 

 

Segundo Dinsmore (1999), a equipe de projeto autônoma (APT – Autonomus Project 

Team) é utilizada normalmente em projeto que não tem um relacionamento direto 

com a organização, como também a empresa não tem muita experiência em gestão 

de projetos. 

 

Outro ponto relevante colocado pelo autor, é que nestes casos as práticas de 

gerenciamento de projetos são derivadas da experiência do gerente ou líder do 

projeto em questão, não havendo um suporte por parte da organização 

(DINSMORE, 1999). 

 

Para Vargas (2003), este tipo de escritório de projetos é separado das operações da 

empresa e destina-se exclusivamente ao gerenciamento de um projeto ou programa 

específico. 

 

A Figura 5, proposta por Vargas (2009), demonstra claramente a posição de um APT 

dentro da estrutura organizacional de uma empresa, ou seja, sua forma de atuação 

não é centralizada e não há controle sobre as operações rotineiras da organização. 
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Figura 5: Estrutura PMO – Equipe de Projetos Autônoma (APT) 
Fonte: Vargas (2009), slide 5. 

 

 

2.2.1.2 Escritório de Suporte de Projetos  
 

 

O Escritório de Suporte de Projetos (PSO – Project Support Office) é um modelo de 

centralização de ferramentas e serviços de esfera departamental para planejamento, 

controle e apoio a diversos projetos no que diz respeito a prazos, custos, qualidade 

e outros. Além disso, fornece recursos técnicos, metodologia de gerenciamento de 

projetos, metodologia de gestão do conhecimento e interfaces organizacionais 

(VARGAS, 2009). 

 

Segundo Dinsmore (1999) e Vargas (2003), a estrutura de um PSO pode conter os 

seguintes serviços: 

· Planejamento de projetos e cronograma; 

· Recursos técnicos; 

· Preparação e administração do contrato; 

· Serviços administrativos e financeiros; 

· Administração do escopo das mudanças; 

· Ferramentas de gerenciamento do projeto; 

· Medidas de avaliação do projeto; 
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· Gerenciamento da documentação; 

· Auditoria da situação do projeto. 

 

Este tipo de escritório de projetos tem o papel consultivo e de apoio aos Gerentes de 

Projetos em suas dificuldades rotineiras, como mostra a Figura 6. 

 

 
Figura 6: Estrutura PMO – Escritório de Suporte de Projetos 
Fonte: Vargas (2009), slide 7. 

 

 

2.2.1.3 Centro de Excelência em Gestão de Projetos 
 

 

O Centro de Excelência em Gestão de Projetos participa como um órgão que cuida 

da gestão do conhecimento e deve ter uma abordagem voltada à busca de melhores 

práticas internas e de mercado na área de gerenciamento de projetos, definição de 

indicadores de desempenho, monitoração do progresso dos projetos, captura, 

armazenamento e divulgação das lições aprendidas em projetos (VARGAS, 2009). 

 

De acordo com Dinsmore (1999), um Centro de Excelência em Gestão de Projetos 

(PMCOE – Project Management Center Of Excellence) é a referência em gestão de 

projetos dentro da companhia, mas não é responsável pelos resultados dos projetos. 
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Ainda segundo o autor, este tipo de estrutura é ideal para empresas com projetos de 

diferentes naturezas. 

 

Vargas (2009) também enfatiza que o Centro de Excelência não assume a 

responsabilidade pelo sucesso do projeto e, ainda, que o apoio é patrocinado dos 

mais altos níveis da organização, exerce liderança no que tange o conhecimento e 

capacidade de influenciar interessados nos projetos, é capaz de demonstrar o valor 

agregado, ou seja, os benefícios de se adotar as melhores práticas da Gestão de 

Projetos propostas e na criação de incubadoras de Gerentes de Projetos para 

desenvolvimento profissional, formação de líderes e membros de equipes 

competentes. 

 

 

2.2.1.4 Escritório de Projetos Corporativos 
 

 

Este modelo de escritório de projetos, de acordo com Vargas (2009), situa-se sobre 

a esfera corporativa, atuando no gerenciamento estratégico de todos os projetos da 

organização. 

 

 
Figura 7: Estrutura PMO – Escritório de Projetos Corporativos 
Fonte: Vargas (2009), slide 10. 
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Vargas (2009) também cita as principais funções desta classificação de PMO: 

· Planejamento estratégico dos projetos; 

· Gerenciamento de projetos interdepartamentais; 

· Gestão do conhecimento empresarial. 

 

A Figura 7 exemplifica uma estrutura organizacional pela qual o escritório de 

projetos atua no nível corporativo, o mais próximo da alta administração. 
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3 ABORDAGENS ÁGEIS DE GESTÃO DE PROJETOS 
 

 

No início da década de 90, começaram a surgir novas metodologias, sugerindo uma 

abordagem de desenvolvimento ágil em que os processos adotados tentam adaptar-

se às mudanças, uma vez que elas acontecem, inevitavelmente, em todos os 

projetos (SUTHERLAND; SCHWABER, 2011). 

 

As metodologias ágeis surgiram como reação a outras metodologias consideradas 

até então “pesadas”, ou em outras palavras, chamadas de tradicionais, burocráticas 

e, consequentemente, não populares por imporem padrões muito rígidos e na 

maioria das vezes não serem tão bem sucedidas como deveriam. 

 

Segundo Johnson (2002), em pesquisa que avaliou mais de 280.000 projetos de 

diversos sistemas aplicando a regra 20-80 de Pareto identificou-se que: 

· 45% das funcionalidades não são utilizadas pelos usuários dos 
sistemas; 

· 19% raramente são utilizadas; 
· 16% às vezes são utilizadas; 
· 13% frequentemente são utilizadas; 

· 7% são sempre utilizadas. 

 

Logo, percebe-se que apenas 20% de todas as funcionalidades solicitadas pelo 

cliente e desenvolvidas pela equipe realmente são efetivas. Nota-se, então, a 

importância da colaboração com este stakeholder. 

 

O termo “Metodologia Ágil” ganhou força no início dos anos 2000, quando um grupo 

de 17 especialistas, referência no desenvolvimento de software mundial, uniu-se 

para criar o que fora chamado de Manifesto Ágil, por meio de uma entidade 

conhecida como Aliança Ágil (BECK et al., 2001). 

 

Na sua definição, o manifesto diz que (BECK et al., 2001): 
Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software fazendo-
o nós mesmos e ajudando outros a fazê-lo. 
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Esta definição é fundamentada por um conjunto de valores que são (BECK et al., 

2001): 

 
Indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas; 

Software em funcionamento mais que documentação abrangente; 

Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; 

Responder a mudanças mais que seguir um plano. 
Tabela 1: Valores do manifesto ágil 
Fonte: Adaptado de Beck (2001). 
 

Desta forma, os autores consideram que são importantes os itens à direita, porém, 

os que estão destacados à esquerda têm mais valor, tanto para a equipe quanto 

para o cliente e outros envolvidos para que realmente o projeto tenha sucesso 

(BECK et al., 2001). 

 

Cabe-se, portanto, os seguintes questionamentos: 

· Estamos, então, retornando aos primórdios do desenvolvimento de 

software como há 40 anos? 

· Quando o cliente participava do projeto estando presente no ambiente 

de desenvolvimento o tempo todo? 

· Onde partes do software eram entregues à medida que eram vistas 

como de grande valor agregado ao cliente/empresa? 

· Onde o trabalho mútuo era considerado chave para que os objetivos 

fossem atingidos? 

· Quando as mudanças eram incorporadas ao projeto considerando as 

alterações de ambiente, leis, estruturas organizacionais, dentre diversos outros 

fatores? 

 

A resposta para todas essas questões é o sucesso e popularidade que as 

metodologias ágeis ganharam no mercado. Inicialmente definidas para o uso 

exclusivo em projetos de software, agora usadas em projetos dos mais 

diversificados ramos como automobilístico, da construção civil, medicina e outros. 

 

Sendo assim, o item 3.1 destaca o framework Scrum, um dos mais conhecidos e 

reconhecidos no mercado, o qual este trabalho apresentará com maior ênfase. 
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O item 3.2 traz detalhes da metodologia XP que descreve uma maneira de 

desenvolver software que combina melhores práticas existentes na área há muito 

tempo. 

 
 
3.1 SCRUM 
 

 

O termo Scrum vem do Rugby: é uma formação adotada por toda a equipe a cada 

vez que haja uma interrupção durante o jogo, no momento em que ele é reiniciado e 

tem por objetivo manter a equipe focada, integrada e em colaboração constante 

(SUTHERLAND; SCHWABER, 2011). 

 

O Scrum tem sua origem na década de 90 e ganhou força com Jeff Sutherland e 

Ken Schwaber, quando fizeram uma apresentação documentada do Scrum no 

Business Object Design and Implementation Workshop (OOPSL), em 1995 

(COLLARIS; DEKKER, 2011). 

 

Em 2002, Schwaber se juntou a Mike Cohn para fundar a Scrum Alliance, referência 

mundial na definição dos padrões do Scrum e disseminação do conhecimento e 

responsável também por certificar profissionais que conhecem o framework e o 

utilizam no dia a dia (COLLARIS; DEKKER, 2011). 

 

De acordo com SUTHERLAND e SCHWABER (2011), o Scrum é um framework 

dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, 

enquanto produtiva e criativamente entregam produtos com o mais alto valor 

possível. Complementando, os autores apontam o Scrum como sendo leve, simples 

de entender e extremamente difícil de dominar. 

 

A seguir é apresentado o time Scrum no item 3.1.1, o ciclo de desenvolvimento 

utilizado no Scrum no item 3.1.2, a definição da release, velocidade da equipe e 

como são definidas as atividades no item 3.1.3 e, finalmente, como são planejadas, 

monitoradas e controladas as Sprints no item 3.1.4. 
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3.1.1 Time Scrum 
 

 

Uma pesquisa realizada por Putnam (2012) da Quantitative Software Management 

(QSM), baseada em 491 projetos, de um total de 7000, com tamanhos de equipes 

que variavam de 1 a 20 pessoas identificou dados muito relevantes quanto à 

produtividade da equipe em relação ao seu tamanho. 

 

Este portfólio de projetos concluídos entre 2003 a 2005 citado por Putnam (2012), 

que entregou entre 35.000 e 95.000 novas linhas ou alterações de código fonte, 

foram distribuídos uniformemente entre 1 e 20 membros da equipe. Como mostrado 

na Figura 8, Putnam (2012) descobriu que quanto menor era o tamanho da equipe, 

maior era a sua produtividade. No entanto, a diferença entre equipes de tamanho de 

1,5 a 7 pessoas era muito pequena. 

 

 
Figura 8: Média de produtividade por pessoa em equipes de vários tamanhos 
Fonte: Adaptado de Putnam (2012). 

 

Putnam (2012) também constatou que equipes maiores demoravam mais tempo 

para entregar os projetos do que equipes menores. Consequentemente, o esforço e 

o custo de equipes maiores também se justificavam de forma proporcional, como 

pode ser visto na Figura 9. 
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Figura 9: Esforço total para entregar um projeto de mesmo tamanho 
Fonte: Adaptado de Putnam (2012). 

 
Sendo assim, equipes do Scrum devem ser pequenas, em média de 5 a 7 pessoas e 

são compostas por indivíduos com três papéis, a saber, (SUTHERLAND, 

SCHWABER, 2011): 

1. Product Owner: representa o negócio, tanto usuários quanto 

clientes. É quem define as funcionalidades do produto, seu 

comportamento e estabelece as prioridades entre elas. Também é o 

responsável por garantir que a equipe possui uma visão única sobre 

o projeto, decidir as datas de lançamento e aprovar os resultados 

dos trabalhos; 

2. Scrum Master: é um facilitador. É um papel, não um cargo, logo, 

cada projeto pode ter um Scrum Master diferente dentro da mesma 

equipe. Atua como escudo contra interferências externas, 

removendo obstáculos e impedimentos para o progresso do projeto. 

Deve garantir que a equipe tenha o necessário para realizar o 

trabalho e que os papéis sejam bem definidos, conhecidos e que 

haja colaboração e interação entre eles; 

3. Equipe de desenvolvimento: consiste de profissionais que realizam 

o trabalho, ou seja, entregam uma versão usável que, 

potencialmente, incrementa o produto ao final de cada iteração, 

conhecida como Sprint. Em outras palavras, é quem realiza o 

trabalho de fato. 
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3.1.2 Ciclo de desenvolvimento 
 

 

Segundo Sutherland e Schwaber (2011), o ciclo de desenvolvimento do Scrum é 

simples e é exatamente essa a ideia que os fundadores desejam passar, como pode 

ser visto na Figura 10. 

 

 
Figura 10: Fluxo de desenvolvimento do Scrum 
Fonte: Lacey (2012). 
 

O Product Owner cria e prioriza uma lista de desejos, em outras palavras a lista de 

requisitos e nomeia-a como Product Backlog. 

 

Durante o planejamento da Sprint, o time lista e prioriza algumas funcionalidades 

para que sejam implementadas e decide como serão feitas. Essa é a Sprint Backlog, 

que tem um espaço de tempo bem definido, normalmente de 2 a 4 semanas, para 

ser concluída e é monitorada em reuniões diárias extremamente curtas e objetivas, 

conhecidas como Daily Scrum, para inspecionar o progresso das atividades 

(SUTHERLAND; SCHWABER, 2011). 
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Ao final da Sprint, a equipe deve entregar parte do produto que está pronto para ser 

utilizada pelo cliente e, então, ela o apresenta para o mesmo. Uma revisão é feita na 

Sprint, além de uma retrospectiva, ambas que serão detalhadas no item 3.1.4.3. 

 

Uma nova Sprint é planejada, baseada em uma nova lista de funcionalidades 

priorizadas, que tenham alto valor agregado para o cliente e assim se dá em ondas 

iterativas até que todo o produto esteja completo. 

 

O planejamento no Scrum é feito em 3 (três) níveis, com critérios que definem o 

sucesso do projeto, compatíveis em cada nível. São eles (SUTHERLAND; 

SCHWABER, 2011): 

1. Release: planejamento de alto nível realizado no início do projeto 

atualizado no início das iterações que dá visibilidade sobre o que 

será feito, definindo informações gerais sobre o mesmo e reflete as 

necessidades atuais do negócio; 

2. Sprint: realizado no início de cada iteração. Identifica os itens e as 

atividades necessárias para produzir as entregas; 

3. Diário: alinhamento do trabalho já realizado e a realizar, 

sincronizando esforços com foco na finalização das atividades.  

 

 

3.1.3 Release 
 

 

Segundo Kniberg (2007), o planejamento da Release tem por objetivo mapear as 

necessidades priorizadas da lista de desejos definindo, então, um escopo conhecido 

como Release Backlog. A equipe é mobilizada nessa etapa, bem como sua 

velocidade é identificada. 

 

Kniberg (2007) enfatiza que neste passo definem-se, também, os critérios para o 

gerenciamento das iterações e, caso a data final já esteja apontada, é necessário 

considerar o quanto a equipe pode produzir neste período ou, se a data de término 

será calculada, o número de iterações do projeto será obtido. 
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3.1.3.1 User story e story points 
 

User stories ou estórias de usuários são artefatos de desenvolvimento utilizados nos 

projetos geridos segundo metodologias ágeis. É uma forma de descrever a 

necessidade do usuário de maneira macro, em que se possa identificar o ator e sua 

responsabilidade, a ação em que ele está envolvido e o resultado esperado quando 

a ação é realizada. Este resultado também pode ser visto como uma justificativa 

para a ação ao ser executada (KNIBERG, 2007). 

 

A Figura 11 mostra um exemplo de user story destacando os 3 elementos citados. 

 
Figura 11: Exemplo de user story 
Fonte: Primo (2011). 

 

Uma vez identificados e descritos os user stories, o time deve, então, dimensioná-

los. O tamanho de um user story é definido por uma unidade de medida chamada 

story point, que indica o nível de esforço necessário para a sua realização 

(KNIBERG, 2007). 

 

O dimensionamento é realizado por meio de uma técnica chamada no Scrum de 

Planning Poker, que consiste na comparação de cada funcionalidade com outra 

considerada a mais simples do grupo, nomeada como referência, para identificar o 

número de story points das demais (KNIBERG, 2007). 
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Normalmente, este trabalho é feito com a definição de uma escala de valores, em 

geral a escala de Fibonacci, utilizando um baralho com os valores da escala, como 

pode ser visto na Figura 12, e avaliando os itens comparando com a referência 

inicial ou outro item já avaliado. No caso de divergências, o grupo discute os 

diferentes pontos de vista e apresenta uma nova avaliação até que a decisão possa 

ser tomada, com base na maioria dos votos (KNIBERG, 2007). 

 
Figura 12: Baralho com a escala de Fibonacci utilizado no Planning Poker 
Fonte: Kniberg (2007). 

 

 

3.1.3.2 Velocidade 
 

 

De acordo com Kniberg (2007), a velocidade da equipe é a taxa de progresso que 

ela alcança em cada Sprint, em outras palavras, o quanto a equipe produz em uma 

iteração. 

 

A velocidade da equipe pode ser já conhecida, caso tenha realizado projetos ou 

Releases anteriormente, caso contrário, deverá ser calculada e, neste caso, deve-se 

utilizar de métricas anteriores de outros projetos, Releases ou Sprints, ou até 

mesmo, referências de outras equipes. 
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3.1.3.3 Priorização 
 

 

Tendo calculada a velocidade da equipe, podem-se identificar os itens prioritários do 

Product Backlog que devem ser produzidos. Esta etapa é realizada pelo Product 

Owner, na qual vários aspectos devem ser considerados como (KNIBERG, 2007): 

· user stories de cada funcionalidade; 

· as prioridades do negócio ou; 

· uma análise técnica do ponto de vista dos desenvolvedores que 

podem não coincidir com a perspectiva do negócio. 

 

 

3.1.3.4 Burndown chart 
 

 

O Burndown chart é uma ferramenta utilizada no planejamento e no monitoramento 

do projeto e representa graficamente a estimativa e o andamento do projeto. Os 

gráficos são simples e objetivos, de fácil interpretação e manutenção e, 

normalmente, são apresentados em Story Points (KNIBERG, 2007). 

 

Vale ressaltar que, o Burndown chart é um excelente mecanismo para visualizar a 

correlação entre a quantidade de trabalho a ser realizado, em qualquer ponto da 

evolução do projeto, e o progresso do time em reduzir este trabalho. A Figura 13 

mostra um exemplo de Burndown chart no planejamento das Sprints. 
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Figura 13: Exemplo de Burndown chart utilizado no planejamento das Sprints. 
 

 

3.1.4 Sprints 
 

 

Sprint é a unidade básica do desenvolvimento no Scrum, é o coração do framework, 

um time-box de um mês ou menos, durante o qual uma versão incremental, 

potencialmente utilizável, do produto é criada. As Sprints têm durações coerentes 

em todo o esforço de desenvolvimento. Uma nova Sprint é iniciada imediatamente 

após a Sprint anterior (SUTHERLAND; SCHWABER, 2012). 

 

As Sprints são elaboradas por uma reunião de planejamento no início de cada 

iteração, reuniões diárias, conhecidas como Daily Scrum, o trabalho de 

desenvolvimento onde o produto é efetivamente criado, uma revisão e uma 

retrospectiva (SUTHERLAND; SCHWABER, 2012). 

 

É importante salientar que durante a Sprint não são feitas mudanças que possam 

afetar o seu objetivo, os membros da equipe permanecem constantes, qualidade é 

fator fundamental para o sucesso da Sprint e do projeto, e o escopo pode ser 

refinado entre Product Owner e a equipe de desenvolvimento à medida que for 

aprendido (SUTHERLAND; SCHWABER, 2012). 
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3.1.4.1 Definição de atividades e Kanban 
 

 

De acordo com Sutherland e Schwaber (2012), as atividades de uma Sprint são 

baseadas nas histórias de usuário, ou seja, as funcionalidades que foram descritas 

no Product Backlog são agora detalhadas para obter informações para a sua 

confecção. Este detalhamento naturalmente se torna parte do critério de aceite da 

funcionalidade e é documentado apenas o necessário seguindo o princípio “software 

que funciona à documentação abrangente”. 

 

Algumas técnicas como agregação e desagregação podem ser utilizadas para incluir 

ou excluir itens que serão produzidos em cada Sprint, de acordo com seu tamanho e 

segundo a velocidade da equipe. Logo, um Burndown chart da Sprint pode ser 

gerado mapeando as horas planejadas, considerando o número de pessoas na 

equipe, o número de horas de cada um no projeto e o número de dias da Sprint 

(SUTHERLAND; SCHWABER, 2012). 

 

 
Figura 14: Painel de atividades da Sprint utilizando Kanban. 

 

 

Uma vez que as atividades estão estimadas e dimensionadas, um planejamento 

simplificado para acompanhamento do trabalho pode ser feito utilizando a técnica de 
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Kanban2, técnica esta que permite visualizar rapidamente as informações sobre o 

projeto com o andamento atual de cada atividade como mostra a Figura 14 

(KNIBERG; SCARIN, 2011). 

 

 

3.1.4.2 Monitorando com Daily Scrum 
 

 

O Daily Scrum é, como o próprio nome diz, uma reunião realizada diariamente, de 

no máximo 15 minutos de duração, de pé com o objetivo de compartilhar e discutir 

informações sobre o projeto, realizar alinhamentos, definir métricas diárias, 

identificar riscos, problemas e obstáculos, definir plano de ações e seus respectivos 

responsáveis e atualizar o status do projeto (KNIBERG, 2007). 

 

Vale ressaltar que a reunião deve começar, impreterivelmente, no horário marcado 

pela equipe. Pode não ser necessário realizar diariamente dependendo de fatores 

tais como proximidade física dos membros da equipe, nível de integração e 

qualidade da comunicação. 

 

 

3.1.4.3 Revisão e Retrospectiva 
 

 

A revisão é uma reunião realizada no final da Sprint para apresentar o trabalho 

concluído, onde o cliente dá o feedback sobre o resultado e é feita uma avaliação do 

que foi produzido em relação às metas originais  (KNIBERG, 2007). 

 

Todos participam da reunião, incluindo Product Owner, Scrum Master, equipe, 

gerentes, clientes, usuários e representantes de outros projetos. A reunião de 

revisão é algo informal, sem apresentações de slides e deve durar no máximo 4 

(quatro) horas  (KNIBERG, 2007). 

 

                                                 
2 Kanban mostra o fluxo do trabalho dividido em partes de maneira visual, por meio de cartões e fases, 
identificando onde está o processo produtivo e com limites explícitos de quantos itens podem estar em progresso 
em cada estado do fluxo (KNIBERG; SCARIN, 2011). 
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A retrospectiva é outra reunião realizada após a revisão da Sprint com o objetivo de 

identificar melhorias na equipe para a próxima Sprint, pela qual as ideias são 

coletadas, organizadas e analisadas, definindo quais devem ser aplicadas durante o 

restante do percurso (KNIBERG, 2007). 

 

Normalmente, as conclusões da retrospectiva se dão no redimensionamento das 

user stories, da próxima Sprint, do número de Sprints ou no aumento da velocidade 

da equipe. 

  

 
3.2 XP 
 

 

Scrum e XP são muito práticos e nada burocráticos. Muitas pessoas acreditam que 

essas duas metodologias se conflitam. Muito pelo contrário, elas se complementam 

e estão extremamente alinhadas! 

 

O que diferencia um do outro é que o Scrum está focado em práticas de 

gerenciamento e organização enquanto o XP procura utilizar doutras voltadas para o 

mundo de engenharia de software. Por essa característica, o Scrum pode ser 

aplicado além dos projetos de software (KNIBERG, 2007). 

 

De acordo com Kniberg (2007), das práticas utilizadas no XP, podem-se destacar: 

1. Pair programming: técnica que consiste no trabalho de dois 

programadores juntos na mesma estação de trabalho. Um recebe o 

papel de driver, aquele que escreve o código, e o outro o papel de 

observer, o que revisa o código à medida que cada linha é escrita. 

Os papéis são frequentemente alternados. Essa prática melhora a 

qualidade do software e o foco da equipe; é uma forma de realizar 

inspeção de código, porém, não deve ser utilizada durante todo o 

tempo, pois é exaustiva. Além disso, há pessoas que não se 

sentem confortáveis quanto à sua aplicação, portanto, deve ser 

implantada com cautela; 
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2. Test-driven Development: Test-driven Development (TDD) significa 

que você escreve algumas linhas de código para criar um teste 

automatizado e, então, desenvolve código necessário, e somente o 

necessário, para que o teste seja executado com sucesso. Depois 

deste passo, o código deve passar pelo processo de refatoração 

para melhorar sua qualidade, legibilidade e remover ambiguidades; 

3. Projeto incremental: tem como finalidade manter o projeto simples 

do início ao fim, melhorando-o continuamente; 

4. Integração contínua: integração contínua é uma prática de 

desenvolvimento de software onde os membros de um time 

integram seu trabalho frequentemente, geralmente cada pessoa 

integra pelo menos diariamente – podendo haver múltiplas 

integrações por dia. Cada integração é verificada por um build 

automatizado, incluindo testes, para detectar erros de integração o 

mais rápido possível. Muitos times acham que essa abordagem leva 

a uma significante redução nos problemas de integração e permite 

que uma equipe desenvolva software coeso mais rapidamente 

(FOWLER3, 2006); 

5. Código coletivo: indica que todos os membros da equipe podem e 

devem fazer alterações no código para que ele seja corrigido e 

melhorado, mesmo que quem esteja o fazendo não seja o autor 

original; 

6. Padrões de projeto: são práticas que permitem diminuir o custo de 

manutenção do software, melhoram a legibilidade do código, 

permitindo analistas e programadores a entender o código novo 

rapidamente; 

7. Ritmo sustentável: Trabalhar com qualidade, buscando ter ritmo de 

trabalho saudável, normalmente, 40 (quarenta) horas/semana, ou 

seja, 8 (oito) horas/dia, sem horas extras, para manter a equipe 

energizada, coesa, em harmonia e motivada. Hora extra é 

permitido, porém, quando aplicada para aumentar a produtividade 

                                                 
3 O conceito de integração contínua citado por Kniberg (2007) foi complementado com a abordagem de Fowler 
(2006). 
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do time na execução do projeto e em casos, inevitavelmente, 

necessários. 

 

Assim como o Scrum, o XP aproxima o cliente  da equipe  do projeto garantindo  

uma integração absoluta na construção do software. Até mesmo pela 

programação em  duplas, o XP consegue disseminar conhecimento e garante  

uma inter-relação concisa entre os membros da equipe. 
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4 ESCRITÓRIO ÁGIL DE PROJETOS 
 

 

A adoção de metodologias ágeis traz excelentes resultados na execução de projetos 

e os constantes relatos de sucesso na sua utilização não deixam dúvidas disso. A 

forma em que as equipes são organizadas que as encorajam na prática da 

comunicação constante entre si e com o cliente ao longo do processo de 

desenvolvimento, minimizam a perda de visibilidade do escopo. Essa característica 

se intensifica, uma vez que, permite que se identifiquem mudanças muito cedo no 

ciclo do que está sendo desenvolvido e possibilita correções conforme o necessário, 

ou seja, a organização passa agora a adaptar-se às mudanças constantes dos 

projetos e não a reagir a elas. 

 

Equipes ágeis também tendem a ter um perfil multidisciplinar, multifuncional, 

organizado e autogerenciado, o que as tornam altamente efetivas. 

 

Da mesma forma, o PMO tem suas dádivas e mostra-se vantajoso em diversos 

níveis da organização. Vimos no capítulo 2.2.1 os diversos tipos de estruturas de 

escritórios de projetos, porém suas funções e responsabilidades, 

independentemente de tipologia, são basicamente as mesmas. 

 

O PMO deve elaborar e manter uma metodologia de gerenciamento de projetos, 

prover treinamento, oferecer suporte aos profissionais de gestão de projetos, apoiar 

e/ou fornecer mão de obra qualificada, monitorar e controlar o portfólio de projetos 

da organização, facilitar a comunicação entre gestores e stakeholders e monitorar e 

controlar os projetos por meio da avaliação do progresso e avaliação de métricas 

preestabelecidas (PMI, 2008). 

 

O analista ágil está preocupado com inovação, entregas rápidas com qualidade e 

integração entre a equipe e o cliente. Já o PMO está focado em manter o resto da 

organização informada da situação de momento dos projetos. 

 

Entretanto, é possível criar um PMO que possibilite o trabalho das duas ideologias 

lado a lado? A resposta é: sem sombra de dúvida! 
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Combinar os pontos fortes de metodologias ágeis e tradicionais é o caminho para 

que a organização atinja seus objetivos e permeie as duas frentes de pensamento, 

ao invés de promover as suas diferenças. 

 

A seguir, será apresentada uma proposta de como um PMO pode considerar e 

trabalhar em prol de Scrum Master, Gerente de Projeto, clientes, patrocinadores e 

executivos, dentre outros interessados para garantir a convivência destes métodos 

distintos. 

 

 

4.1 Estrutura organizacional 
 

 

Normalmente, quando da existência de um PMO corporativo, uma empresa pode ter 

seu organograma formado em três grandes níveis: executivo, PMO e departamental. 

 

O nível executivo direciona o rumo da organização no que diz respeito às 

estratégias, ideias e demandas do negócio, criação de metas, bem como seu 

alinhamento com as estratégias, objetivos, priorização de projetos e/ou alterações 

nos moldes das operações. Além disso, é incumbido de manter o foco na visão e na 

missão da corporação para a realização dos lucros (VARGAS, 2012). 

 

O escritório de projetos estabelece os mecanismos para interligar o nível executivo 

até a execução dos projetos da organização. Responsável pela definição e 

priorização da carteira de projetos juntamente com a alta administração, gestão dos 

programas e projetos, elaboração e manutenção de metodologias de gestão, 

treinamento e suporte aos profissionais de gerenciamento de projetos, monitorar e 

controlar os projetos em andamento por meio de métricas e indicadores 

estabelecidos pela metodologia (VARGAS, 2012). 

 

Vale ressaltar que, apesar de estruturalmente o PMO estar acima das operações, 

não é responsável por estas, uma vez que as operações são mantidas por gerências 

departamentais, como mostra a Figura 15. 
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Figura 15: Estrutura organizacional para o PMO de projetos ágeis e convencionais4 
Fonte: Adaptado de Vargas (2012) e Kniberg (2007). 
 

As gerências departamentais permanecem responsáveis pela capacitação do seu 

pessoal, melhoria permanente dos processos das suas respectivas funções, 

dimensionamento de profissionais disponíveis para a demanda de projetos e 

operações. A partir dessas responsabilidades, também fica claro que não é indicado 

que gerentes funcionais acumulem tarefas de gerenciamento de projetos, pois 

podem tirá-los do rumo (PMI, 2008). 

 

As equipes ágeis e tradicionais devem se comunicar e colaborar, com o auxílio do 

PMO para obter melhores resultados. Essa convergência possibilita a elevação das 

melhores práticas de ambas. 

                                                 
4 O termo projetos convencionais será adotado para citar àqueles que são geridos por metodologias tradicionais, 
ou seja, métodos não ágeis. 
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4.2 Seleção e priorização de projetos 
 

 

Uma vez que a alta administração demonstra vontade em alterar os rumos por meio 

de novas ideias, demandas de negócio e objetivos, estes necessitam ser 

priorizados. Antes deste processo, faz-se necessário discernir os projetos das 

demandas operacionais e, sendo assim, criar um portfólio de projetos para que as 

metas preestabelecidas sejam atingidas em pleno alinhamento às estratégias 

organizacionais. 

 

Segundo Faria (2012), em um ambiente tradicional, os gestores da carteira de 

projetos tentam maximizar a utilização de recursos executando quantos projetos 

forem possíveis em paralelo. Já gerenciando o rendimento do pool global de 

recursos, é possível trabalhar com o Work In Progress5 (WIP) limit, assim como 

pode ser feito com atividades em um Kanban, mas com projetos. Assim como muitos 

carros em uma rodovia forçam a velocidade média para baixo, muitos projetos em 

execução ao mesmo tempo diminuem a velocidade de entrega da organização. 

Logo, os projetos são priorizados e gerenciados em um fluxo baseado em um 

sistema puxado provocando a diminuição de WIP e, consequentemente, o tempo 

entre o início e o fim de um projeto. 

 

A Figura 16 mostra um exemplo pelo qual uma lista de projetos é gerada a partir de 

ideias, demandas e objetivos passando pelo processo de priorização. No quadro, 

três passos são utilizados para demonstrar o ciclo de vida dos projetos. 

                                                 
5 No processo produtivo, WIP indica a associação de limites explícitos para quantos itens podem estar em 
progresso em cada estado do fluxo de trabalho. 
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Figura 16: Priorização de projetos utilizando Kanban 
Fonte: Adaptado de Faria (2012). 
 

É importante lembrar que na etapa de seleção e priorização dos projetos, os 

envolvidos podem e devem utilizar de técnicas utilizadas tanto por processos ágeis 

como tradicionais. 

 

Uma das técnicas passíveis de utilização é o Balanced Scorecard (BSC) que permite 

mapear a estratégia de uma organização em objetivos estratégicos e estes, em 

indicadores de desempenho distribuídos nas perspectivas financeira, processo 

interno, cliente, aprendizado e crescimento (CARNEIRO, 2005). 

 

Outra ferramenta, a saber, no processo de seleção e priorização de projetos é a 

Analytic Hierarchy Process (AHP). Vargas (2010) define a AHP como um dos 

principais modelos matemáticos existente que auxilia na tomada de decisão, no que 

tange a seleção e priorização de projetos em um portfólio considerando grupos de 

critérios como financeiros, estratégicos, tratamento de riscos, urgências, 

comprometimento dos stakeholders e conhecimento técnico. 
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4.3 Monitorando e controlando 
 

 

De acordo com o PMI (2008), os indicadores têm por objetivo mostrar uma dada 

situação em um determinado espaço de tempo. 

 

No dia a dia, por exemplo, o termômetro é uma ferramenta que mede a temperatura 

em diversos cenários, seja do ambiente, do corpo humano, de um equipamento, 

para que, feita uma leitura, analisa-se os resultados para tomar ações corretivas 

e/ou investigativas para uma variação fora de um padrão esperado. 

 

Por exemplo, sabe-se que para assar um bolo em um forno elétrico em meia hora a 

temperatura interna da cúpula que abriga os ingredientes deve manter-se a uma 

constante de 180° C. Aos 15 minutos, em uma medida feita pelo termômetro do 

forno, identificou-se que a temperatura estava apenas em 60° C. Analisando a causa 

da temperatura abaixo do esperado, notou-se que a porta do forno estara 

entreaberta, provocando um quase equilíbrio termo-dinâmico entre o interior do forno 

e o ambiente externo. Consequentemente, o bolo demoraria mais do que o esperado 

para ficar pronto. 

 

Em projetos ocorre o mesmo, pois um indicador mostra a saúde do projeto diante de 

padrões preestabelecidos. Caso os resultados indiquem anormalidade, caberá ao 

gerente de projetos identificar as causas-raiz que gerou tal situação. De forma 

análoga, no caso da temperatura do forno estar fora dos padrões definidos, caberá 

ao fabricante do bolo identificar as causas que provocaram a variação da 

temperatura para que o bolo seja assado conforme o planejado. 

 

Os indicadores de desempenho evidenciam se os resultados planejados foram 

alcançados. Dentre os mais comumente utilizados pelo mercado, pode-se citar, o 

Cost Performance Index (CPI) e o Schedule Performance Index (SPI) que 

representam, respectivamente, o índice de desempenho de custos em um projeto e 

o índice de desempenho de cronograma, com base na execução de atividades e 

custos planejados/incorridos (PMI, 2008). 
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Outro indicador importante para avaliação do desempenho dos projetos é o Return 

Of Investment (ROI), significa o retorno de determinado investimento realizado e 

contabilizado em meses nos quais ele será amortizado para então começar a gerar 

lucros. Ou seja, o ROI tende a precisar quanto tempo uma empresa deve demandar 

para recuperar aportes feitos em um determinado projeto e, assim, responder se o 

investimento é realmente viável (VARGAS, 2007). 

 

Como um dos mais importantes indicadores em gestão de projetos, segundo o PMI 

(2008), o Gerenciamento do Valor Agregado (GVA, do inglês Earned Value 

Management – EVM), em suas várias formas, é um método amplamente usado para 

medição do desempenho. Integra as medidas de escopo, custos e cronograma para 

auxiliar a equipe de gerenciamento a avaliar e medir o desempenho e o progresso 

do projeto com base em um baseline, pelo qual o desempenho pode ser avaliado na 

duração do projeto. 

 

Entretanto, poucas empresas fazem uso destes indicadores ou de outros criados 

internamente por elas, impossibilitando uma avaliação do progresso em curso. 

 

De acordo com Carneiro (2005), o conceito de Valor Agregado requer que as 

medidas de despesa-desempenho sejam estabelecidas dentro de um cronograma 

físico do projeto, dando maior precisão ao controle do que apenas a controles 

financeiros ou prazos isolados. Os principais conceitos da técnica são: 

- Planned Value (PV) – O que deveria ser feito 

- Earned Value (EV) – Realizado 

- Actual Cost (AC) – Quanto custou o que foi feito 

 

A partir dessas três variáveis pode-se utilizar os indicadores SPI e CPI para avaliar o 

desempenho atual do projeto, bem como fazer projeções futuras (CARNEIRO, 

2005): 

- SPI = EV/PV 

- CPI = EV/AC 

 

Outros indicadores consequentes são (CARNEIRO, 2005): 

- Schedule Variance (SV) = EV-PV 
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- Cost Variance (CV) = EV-AC 

- Time Variance (TV) = Encontrado graficamente pela curva S, sendo a 

diferença da data de status e a data em que o EV alcançado atinge o 

mesmo valor do PV na data, como pode ser visto na Figura 17. 

- %SV = SV/PV * 100  

- %CV = CV/EV * 100 

 

 
Figura 17: Curva S – um instrumento visual para análise de desempenho 
Fonte: Carneiro (2005), p. 5. 

 
 

Há ainda outros indicadores que podem mensurar a saúde dos projetos e/ou 

aqueles definidos pela própria organização, como (CARNEIRO, 2005): 

1. Número de produtos realizados no período/Número de produtos 

previstos no período; 

2. Número de defeitos e retrabalho, considerando criticidade de cada 

defeito, tempo de correção e impacto no cliente; 

3. Número de requisitos corretos/Número de requisitos definidos; 

4. Número de riscos concretizados/Número de riscos previstos; 
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5. Índice de produtividade dos recursos segundo execução/correção 

de defeitos. 

 

E quanto aos projetos ágeis? Como é possível medir o progresso das atividades do 

backlog? Nicolette (2009) traz alguns indicadores que podem ser utilizados na 

avaliação de projetos dessa natureza. 

 

O primeiro deles foi nomeado por Nicolette (2009) como Running Tested Features 

(RTF), ou seja, o número de funcionalidades do software que foram testadas e estão 

funcionando por iteração acumulado à medida que as iterações ocorrem ao longo do 

tempo. A Figura 18 mostra um exemplo de utilização do gráfico. 

 

 
Figura 18: Indicador RTF – Funcionalidades testadas e funcionando acumuladas por iteração 
Fonte: Nicolette (2009), slide 24. 
 

Nicolette (2009) traz o Earned Business Value (EBV) como um indicador que mostra 

a quantidade de story points entregue a cada iteração. Também é calculado de 

forma acumulativa e seu conceito é similar ao EVA, utilizado em projetos 

tradicionais, como mostra a Figura 19. No exemplo, pode-se considerar 1000 como 

o número total de story points. 
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Figura 19: Indicador EBV – Número de story points entregues por iteração acumulado 
Fonte: Nicolette (2009), slide 39. 

 

Outro mecanismo de medida é o próprio Burndown chart. Nicolette (2009) propôs 

uma visão onde se pode ver a quantidade de story points restantes, quantidade de 

story points completados acumulada, story points concluídos por iteração, story 

points que são adicionados ao total devido à alterações de escopo e o progresso a 

cada iteração em relação ao escopo original. 

 

Na Tabela 2 pode-se perceber que uma alteração de escopo adicionou 110 story 

points ao escopo (valor representado por um índice negativo) e, a decisão foi criar 

uma nova iteração para implementar essas novas funcionalidades. 

  

Sample Project Iteration 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Remaining Story Points 600 530 455 370 388 323 247 169 110 
Completed Story Points 

Cumulative 0 70 145 230 322 387 463 541 600 
Completed Points Per Iteration 0 70 75 85 92 65 76 78 59 

Total Story Points (Scope) 600 600 600 600 710 710 710 710 710 
Additional Scope 0 0 0 0 -110 -110 -110 -110 -110 

Progress Against Original Scope 600 530 455 370 278 213 137 59 0 
Tabela 2: Exemplo com os números e progresso de story points por iteração 
Fonte: Adaptado de Nicolette (2009). 
 

A Tabela 2, com os dados da evolução a cada iteração, dá origem a dois gráficos 

que auxiliam na tomada de decisão. O primeiro, representado na Figura 20 mostra a 

evolução descendente dos story points a cada iteração, ou seja, aqueles que 



56 
 

precisam ser concluídos junto a uma linha de tendência e o escopo total, também 

em story points (NICOLETTE, 2009). 

 

 
Figura 20: Burndown chart – Evolução dos story points por iteração junto à linha de tendência 
Fonte: Adaptado de Nicolette (2009), slide 51. 
 

O segundo gráfico traz a mesma visão de evolução descendente dos story points e, 

também, uma evolução crescente do que já foi concluído. Ambas as visões são 

acompanhados por uma linha de tendência, bem como o total de story points que 

representa o escopo (NICOLETTE, 2009). 

 

 
Figura 21: Burn-Up x Burn-Down chart – Evolução dos story points por iteração junto à linha de 
tendência e o escopo total em story points 
Fonte: Adaptado de Nicolette (2009), slide 53. 
 

Outros indicadores podem ser utilizados, tanto os de mercado quanto os que são 

criados pela própria organização e, ainda, adaptados de metodologias tradicionais 
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para ágeis e vice versa. O importante é garantir que as métricas são eficientes e o 

acompanhamento seja feito com qualidade para garantir o sucesso e o alcance dos 

objetivos. 

 

 

4.4 Gestão de recursos 
 

 

Num ambiente com diferentes tipos de metodologias de gestão, os recursos devem 

ser alocados de acordo com a demanda de projetos, independente do modelo 

adotado pela alta administração para a estrutura organizacional que, na maioria das 

vezes, não é uma estrutura projetizada. 

 

Logo, os principais recursos devem ser alocados nos projetos para que se alcance 

os melhores resultados, enquanto outras equipes cuidam da continuidade dos 

negócios por meio da sustentação e operações diárias em linhas de negócio 

dedicadas. 

 

Equipes focadas somente em projetos suportam múltiplas linhas de negócio 

simultaneamente, o esforço é direcionado única e exclusivamente ao projeto e a 

contabilidade financeira, tanto de custos quanto de receitas, fica mais visível (PMI, 

2008). 

 

Uma equipe deve cuidar da difusão das mais variadas metodologias de gestão 

dentro do PMO, garantindo que todas as pessoas sejam treinadas, possam atuar 

tanto com projetos ágeis quanto tradicionais, coaches devem ser instalados no PMO 

ágil provendo coaching e mentoring para os membros especializados em técnicas de 

gestão e, ainda, nas técnicas de engenharia e produção que são empregadas 

durante a execução dos projetos. 
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5 CONCLUSÃO 
 

 

Tendo em vista as informações estudadas durante a pesquisa e o objetivo da 

mesma, foi possível visualizar que as empresas estão procurando cada vez mais a 

utilização dos conceitos do gerenciamento de projetos para coordenar suas 

atividades e iniciativas estratégicas. Isso se deve às boas práticas já provadas e 

comprovadas por outras organizações, bem como o controle mais rígido de 

orçamentos e prazos. 

 

Contudo, não podemos atribuir apenas ao gerenciamento de projeto ao sucesso 

organizacional, pois o mesmo visa o sucesso de apenas uma parcela do processo 

como um todo. Esta afirmação condiz com o aumento da utilização dos escritórios 

de projetos por parte das organizações. 

 

O PMO possibilita a centralização dos projetos, programas e portfólio da 

organização, facilitando o gerenciamento, aporte de boas práticas, bem como 

propõe o alinhamento estratégico dos projetos em relação às estratégias adotadas 

pela alta administração.  

 

Para o gerenciamento de projetos garantir inteligência corporativa é necessário ter o 

comprometimento de todo o corpo executivo, gerando de forma consistente um 

sistema para o gerenciamento do conhecimento fornecido ao longo do ciclo de vida 

dos projetos. Este sistema deve ter sinergia entre o PMO, diretoria executiva, 

equipes funcionais e equipes dos projetos. 

 

Por outro lado, a adoção e difusão de metodologias ágeis e tradicionais precisam ser 

praticadas para permitir que as principais técnicas e ferramentas sejam empregadas, 

para que os projetos possam ser conduzidos da melhor maneira possível. 

 

A gestão de projetos traz uma série de benefícios, bem como o escritório de projetos 

e seus mais diversos tipos. O número de escritórios de projetos cresce 

exponencialmente e é preciso entender a sua necessidade e estabelecer 

mecanismos que garantam a sua aceitação dentro da organização. 
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As metodologias ágeis ganharam força na última década e obrigou os escritórios de 

projetos a adaptarem-se a essa nova realidade. O Scrum foi apresentado como a 

principal delas e a atuação do PMO entre os dois universos torna-se, então, o 

estado da arte. 

 

Por fim, elaborou-se uma proposta de estruturação de um PMO ágil, ou seja, um 

PMO que atue tanto na esfera de metodologias tradicionais quanto metodologias 

ágeis. A proposta consiste de uma estrutura organizacional que pode ser utilizada, 

técnicas para a seleção e priorização de projetos para o portfólio da organização, 

como monitorar e controlar os projetos e as equipes dos projetos que estão em 

andamento, bem como estes recursos podem ser gerenciados. 

 

Como continuidade deste trabalho indica-se o seu refinamento e aplicação prática 

do escritório de projetos ágil para que, por meio da coleta de resultados e 

monitoramento do seu desempenho, possa ser identificado novas oportunidades de 

atuação e melhoria das técnicas que o PMO pode se beneficiar para permear os 

dois ambientes. 
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