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RESUMO 

 

 

É inevitável não perceber como o desenvolvimento de projetos de sistemas tem 

evoluído com uma maior inserção e utilização de ferramentas e métodos no dia-a-

dia. A maior utilização de ferramentas trás ao projeto uma maior segurança e 

qualidade aos olhos da equipe e dos clientes. Outro fator essencial é o 

gerenciamento de projetos com mais qualidade, com o crescente aumento dos 

conhecimentos, é visível a sua evolução de desenvolvimento de sistemas e a 

qualidade que está sendo inserida nos mesmos. Isso se deve ao fato de os 

envolvidos estarem preocupados com os altos índices de atrasos nas entregas, 

escopos mal definidos, subalocação ou superalocação de recursos e grande 

prejuízos financeiros às empresas contratadas e contratantes. Sendo assim, viu-se 

necessário a utilização de métodos para que os problemas acima citados fossem 

solucionados. Um dos fatores para que houvesse uma significativa na melhora na 

qualidade, nos prazos e custos dos projetos de sistemas, foi o grande instrumento 

chamado PMBOK, que indica quais as diretrizes corretas os gerentes devem seguir 

para obter sucesso. Estão presentes neste instrumento suas áreas de 

conhecimentos, que apresenta de uma forma direta os pontos estratégicos para o 

sucesso dos projetos.  Aborda especificamente a comunicação nos projetos 

desenvolvidos com metodologias ágeis, traça um paralelo com a área de 

gerenciamento da comunicação e alia rapidez e qualidade dos métodos ágeis com a 

experiência trazida pelo PMBOK. É certo que com uma maior velocidade no 

desenvolvimento tendo por trás um amplo gerenciamento, os projetos de 

desenvolvimento de sistemas tendem a evoluir e gerar enorme confiabilidade entre 

os envolvidos.  

 

Palavras - chave: Gerenciamento de Projetos, Desenvolvimento de Sistemas, 

Comunicação, Métodos Ágeis, PMBOK. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

It is inevitable do not see how the system projects development has been increasing 

with a major insertion and use of tools and methods daily. The major application of 

tools brings to the project a bigger security and quality up to the team and client’s 

eyes. Another essential factor is the higher quality project management, with the 

increasing knowledge is visible its system development evolution and the quality that 

has been inserted in them. This is because all the involved are concerned about the 

high indexes of late deliveries, poorly defined scopes, underallocation or 

overallocation of resources and also big financial damage for the contracted and 

contractors companies. So, it become necessary the methods utilization to get the 

solution for all the problems described. A factor that had a significant improvement in 

quality, in deadlines and system project costs, was the big toll called PMBOK, that 

indicates which right guidelines the manager should follow to get success. In this 

instrument are presents its knowledge areas, that shows in a direct way the strategic 

points for the project success. It discus specifically the communication in the 

developed projects with agile methodologies, it is related with the communication 

management area and also match the fast and quality of the agile methods with the 

experience brought by PMBOK. It is certain that with a major speed in the 

development, with a full management, the system development project tends to 

evolve and create a huge trust with the involved. 

 

Keywords: Project Management, System Development, Communication, Agile 

Methods, PMBOK. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A seguinte afirmação de TenStep (2007, p.12) “No mundo de hoje, entretanto, 

os projetos necessitam serem executado em parcerias com as várias partes 

interessadas (Stakeholders), e estas parcerias requerem uma comunicação 

absolutamente sólida”. Hoje é fato que a comunicação é um processo 

imprescindível para o sucesso, seja ela em qualquer parte do mundo ou da 

sociedade, em instituições bancarias, fabricas de softwares, instituições de 

ensino, em nossas famílias, faculdades, etc.  

 

A comunicação pode gerar graves problemas quando é realizada de maneira 

incorreta ou sem a claridade necessária para um bom entendimento do quer 

ser passado, uma maneira simples de visualizar como uma má comunicação 

pode impactar negativamente algo na sociedade é um simples emprego 

incorreto de uma vírgula. 

 

Uma simples vírgula poderá mudar todo o contexto de uma situação, 

apresentamos dois casos que mudariam a ação de uma determinada situação, 

no caso a seguir o sentido da ação sofreria um grave impacto, segundo o ABI 

(Associação Brasileira de Imprensa apud Gueta (2009, s.p.) “Não, espere ou 

Não espere.” Já neste outro caso o impacto na atenção destinada a um 

determinado assunto seria realizado de maneiras distintas: “Não queremos 

saber ou Não, queremos saber.” 

  

Uma solicitação mal especificada poderá gerar diferentes entendimentos para 

diferentes grupos de pessoas, cada um poderá entender da sua maneira ou 

entender da maneira que mais lhe convém, segundo o PMBOK (2004, p.340) 

“Os processos de gerenciamento das comunicações do projeto fornecem as 

ligações críticas entre pessoas e informações que são necessárias para 

comunicações bem-sucedidas.”. 
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A seguir uma demonstração bem simples de como a comunicação ocorre em 

determinados projetos, desde a especificação funcional até a entrega, e 

quando esta má gerência da comunicação influencia o projeto em questões de 

custos, qualidades, escopos e áreas atingidas diretamente por ruídos na 

comunicação. 

 

 
Figura 1 - Falta de Comunicação 

Fonte: IT4Unity (2009) 

 

O exemplo na imagem acima apresenta como é crítica uma solicitação 

incorreta e como esta solicitação impacta no projeto. 

 

Segundo TenStep (2007, p.14) “Uma comunicação inadequada pode causar 

muitos problemas e agravar outros. Por outro lado, uma comunicação pró-ativa 

pode ajudar a superar muitos outros erros.”.  

 

Para uma boa comunicação é preciso saber utilizar além da expressão correta, 

é preciso saber qual é o melhor meio para esta comunicação, segundo 

Campos (2010, s.p.) “os métodos de comunicação tem características próprias, 
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e apresenta de acordo com seu entendimento o melhor método de 

comunicação para determinada situação.”. 

 

A seguir Campos (2010, s.p.) apresenta os métodos de comunicação para 

cada situação. 

 

Método mais preciso: Comunicação Escrita 

Apresenta maior flexibilidade: Comunicação Oral 

Método preferido pelo GP: Informal – Oral. 

 

O PMBOK (2008, p.212) complementa essa informação agregando que além 

do método correto é preciso “determinar e limitar quem se comunicará com 

quem e quem receberá cada informação.” PMBOK (2008, p.212). 

 

Segundo Palacio e Ruata (2009, p.18) “en la actualidad, según el estudio 

periódico, que desde 1994 realiza Standish Group, escasamente uno de cada 

tres proyectos de desarrollo de software termina en éxito.” 

 

 
Figura 2 - Sucesso dos Projetos para Desenvolvimento de Software 

Fonte: Palacio e Ruata (2009) 

 

Para que um projeto obtenha sucesso é preciso que ocorra uma comunicação 

eficaz e eficiente em que todos os envolvidos no projeto tenham acesso às 

informações pertinentes à execução das tarefas de maneira correta, evitando 
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retrabalhos, assegurando que o escopo definido não seja alterado, que os 

prazos acordados sejam cumpridos e que os custos e qualidade não sofram 

alterações. Em um projeto onde um desses processos sofra impactos todos os 

demais serão influenciados, e na maioria das vezes de maneira negativa, 

acarretando prejuízos aos envolvidos no projeto, tanto a própria empresa 

quanto o cliente. 

 

As metodologias ágeis foram criadas, como se refere o próprio nome, para 

agilizar os processos dentro de um projeto com o foco no cliente, realizando 

entregas menores e de valor para o cliente em um curto espaço de tempo. 

 

Verificamos neste trabalho como as metodologias ágeis trabalham com o 

gerenciamento das comunicações, umas das metodologias que trabalhamos é 

o Scrum, um dos métodos ágeis mais utilizados nas empresas de 

desenvolvimento de software, segundo Goldsbury (2010, s.p.) o “Scrum reforça 

a comunicação no nível do time técnico, promovendo uma forte integração 

entre os desenvolvedores, de forma altamente produtiva e organizada.”. 

 

O Scrum incentiva a comunicação dentro da equipe fazendo com que todos os 

envolvidos no projeto, saibam diariamente como está o seu andamento através 

de reuniões diárias. Outro ponto que favorece muito o Scrum é o simples 

controle das atividades pelo quadro Kanban, que fica disponível para 

visualização de qualquer pessoa interessada no projeto. 

 

Castro (2007, s.p.) faz uma comparação entre os projetos ágeis e os 

tradicionais: 

 

75% dos projetos ágeis obtiveram sucesso em suas entregas, contra 

um número inexpressivo dos projetos tradicionais, onde somente 34% 

foram bem sucedidos. Sendo assim, nota-se que os métodos ágeis 

por suas características conseguem alcançar altos níveis de sucesso 

em seus projetos.  
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Ainda de acordo com Castro (2007, s.p.) “’os projetos ágeis estão presentes 

em 75% das empresas que utilizam ou que vão utilizar os processos ágeis 

dentro de um ano.”.  

 

A partir desta informação este estudo se justifica para a verificação de como é 

utilizada a comunicação dentro dos projetos ágeis. Porque os projetos ágeis 

alcançam um grande número de sucesso? É devido à sua maneira ágil de 

realizar o projeto ou outros fatores influenciam nestes números? Dois dos 

valores do manifesto ágil mostram que a comunicação é algo muito relevante 

ao projeto ágil: “Indivíduos e interação entre eles” e “Colaboração com o 

cliente”. 

 

A finalidade desta pesquisa é realizar uma comparação entre o gerenciamento 

das comunicações estabelecida pelo PMBOK e como este gerenciamento é 

posto em prática através dos diversos métodos ágeis. Apresentando as 

características de todas as metodologias ágeis e quais as soluções para a 

realização de um projeto seguindo as melhores práticas do gerenciamento das 

comunicações. 

 

Esta monografia tem como objetivo apresentar as principais características da 

comunicação em diversas situações, como por exemplo: 

 

1. Apresentar a importância do gerenciamento das comunicações nos 

projetos de desenvolvimento de sistemas; 

 

2. Apresentar as metodologias ágeis e suas respectivas características; 

 

3. Apresentar o sistema Toyota de produção como base para os métodos 

ágeis; 

 

4. Analisar quais os principais problemas ocorridos na parte de 

comunicação de um projeto de desenvolvimento de sistemas; 
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5. Mensurar prejuízos decorrentes de uma má gerencia das comunicações; 

 

6. Demonstrar quais possíveis soluções para inserir as melhores práticas 

do gerenciamento das comunicações em um projeto de desenvolvimento 

de sistemas. 

 

Esta monografia está composta por seis capítulos que estão distribuídos da 

seguinte forma, sendo que no capítulo 1 consta a introdução deste trabalho 

cientifico. 

 
− Capítulo 2 – COMUNICAÇÃO: Neste capítulo, é realizada uma 

explanação acerca da comunicação e seus processos, para que o 

mesmo possa atingir a todos os envolvidos de um projeto, esta 

explanação expõe a comunicação do ponto de vista empresarial. 

 

− Capítulo 3 – GERENCIAMENTO DE PROJETOS: Neste capítulo, é 

realizado um estudo sobre as nove áreas de conhecimento do PMBOK, 

porém com o foco principal na área da comunicação, apresentando as 

melhores práticas para a realização de comunicação eficiente, fazendo 

com que todas as partes interessadas estejam alinhadas e informadas 

de tudo que está acontecendo com o projeto.  

 

− Capítulo 4 – DESENVOLVIMENTOS DE SOFTWARE LEAN E SISTEMA 

TOYOTA DE PRODUÇÃO: Neste capítulo, é apresentado o 

desenvolvimento de software Lean e também apresenta como ocorreu à 

criação o Sistema Toyota de Produção (STP) e a ligação entre os dois.  

 

− Capítulo 5 – OS MÉTODOS ÁGEIS DE DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE: Após a contextualização do desenvolvimento Lean e do 

STP, neste capítulo apresenta as metodologias ágeis XP e Scum, 

explicando como as mesmas funcionam e seus respectivos fluxos e 

como estas metodologias realizam seus processos de comunicação. 
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− Capítulo 6 – COMBINANDO GERENCIAMENTOS DAS 

COMUNICAÇÕES COM METODOLOGIAS ÁGEIS: Neste  capítulo tem 

como objetivo apresentar algumas técnicas de gerenciamento de 

projetos sendo adaptadas para serem utilizadas em projetos de 

desenvolvimento ágil. 

 

Esta monografia explora como os métodos ágeis trabalham da perspectiva do 

gerenciamento das comunicações do PMBOK, pois como diz o próprio nome o 

desenvolvimento visa realizar trabalhos simples e rápidos com muita qualidade, 

porém será que é possível realizá-lo praticando uma comunicação correta? A 

resposta é sim, esse é um dos principais fatores de sucesso da metodologia 

ágil, a proximidade dos envolvidos no projeto, para que possa ser realizado da 

forma que solicitado e entregando pequenas prévias para avaliação do cliente, 

assim evitando longos períodos de desenvolvimento sem a avaliação do 

mesmo. 
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2. COMUNICAÇÃO 

 

 

O processo de desenvolvimento de software apresenta várias falhas durante 

seu progresso, desde a parte de análise de sistemas passando pela 

codificação até a finalização do processo através dos testes de qualidade. É 

possível enxergar várias falhas desde um escopo mal definido até a falta de 

conhecimento das atividades exercidas pelas pessoas envolvidas, gerando 

uma má qualidade no produto final, ou nem mesmo atendendo o que realmente 

o cliente esperava, entregando algo que não atende suas necessidades e 

expectativas, e um dos problemas apontado pelos envolvidos é a má gerencia 

da comunicação ou até mesmo a falta completa da mesma. Segundo o 

PMBOK (2008, p. 210): 

 

O planejamento inadequado das comunicações poderá causar 

problemas, tais como atraso na entrega de mensagens, comunicação 

de informações confidenciais para o público incorreto ou falta de 

comunicação para algumas das partes interessadas necessárias. 

 

Segundo o dicionário Michaelis (s.d., s.p.) a comunicação é definida da 

seguinte maneira:  

 

1 Ação, efeito ou meio de comunicar. 2 Aviso, informação; 

participação; transmissão de uma ordem ou reclamação. 3 Mec 

Transmissão. 4 Relação, correspondência fácil; trato, amizade. 5 

Sociol. Processo pelo qual idéias e sentimentos se transmitem de 

indivíduo para indivíduo, tornando possível a interação social.  

 

Segundo o PMBOK (2004, p.221) o gerenciamento das comunicações é 

descrito da seguinte forma: 

 

O gerenciamento das comunicações do projeto é a área de 

conhecimento que emprega os processos necessários para garantir a 

geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e 

destinação final das informações sobre o projeto de forma oportuna e 

adequada. Os processos de gerenciamento das comunicações do 
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projeto fornecem as ligações críticas entre pessoas e informações 

que são necessárias para comunicações bem-sucedidas.  

 

Desta maneira podemos observar como as informações propostas pelo 

gerenciamento de comunicação do PMBOK seguem a definição correta de 

comunicação. 

 

Segundo para Bateman e Snell (1993, p. 402) “a comunicação é a transmissão 

de informação e significado de uma parte para outra através da utilização de 

símbolos partilhados.”. 

 

Em 1949 Shannon e Weaver desenvolveram estudos acerca dos componentes 

que fazem parte da comunicação, Tomasi e Medeiros (2007, p. 7) apresentam 

o modelo mecanicista de comunicação onde podemos visualizá-lo no gráfico a 

seguir: 

 

 
Figura 3 - Modelo mecanicista de comunicação 

Fonte: Tomasi e Medeiros (2007) 

 

A seguir Pimenta (2007, p. 45) descreve os cinco componentes elaborados por 

Shannon e Weaver: 

1) Fonte de informação: produz uma mensagem (ou sequencia de 

mensagens) a ser comunicada ao terminal receptor; opera em função 

das possibilidades do transmissor disponível (ex. uma sequencia de 

letras em um sistema telegráfico); 
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2) Transmissor: opera sobre a mensagem de modo a produzir um 

sinal apropriado para a transmissão através do canal; 

3) Canal: o meio usado para transmitir o sinal do transmissor para o 

receptor (um par de fios metálicos, uma faixa de frequências de rádio, 

um raio de luz, etc.); 

4) Receptor: reconstrói a mensagem a partir do sinal; 

5) Destino: pessoa (ou coisa) para quem a mensagem foi dirigida. 

(Shannon e Weaver apud Pimenta, 2007, p.45). 

 

Pimenta (2002, p.151) complementa que podemos expressar-se por meio da 

palavra escrita, redigir, é uma prática comum e necessária entre os 

profissionais que trabalham em empresas. Em geral, os objetivos dessa prática 

são: obter e fornecer informação; promover uma ação específica; promover, 

manter ou encerrar relacionamentos comerciais. 

 

Segundo Ribeiro (1993, p.20) “para influenciar uma pessoa a palavra 

representa apenas 7%, a voz 38% e já a postura corporal é equivalente a 55% 

do poder de influencia.”. 

  

Segundo Góis (1989, s.p.) para expressar-se oralmente é necessário planejar e 

entender os seguintes pontos apresentados na figura a seguir: 

  

 

 
Figura 4 - Entendendo a Comunicação Oral 

Fonte: Góis (1989) 
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Segundo Tomasi e Medeiros (2007, p.12) o destinatário da informação pode ter 

três tipos de comportamentos: passivo, ativo ou proativo, e descreve da 

seguinte maneira cada comportamento: 

 
Se o destinador é passivo, ele recebe a mensagem, mas não a utiliza, 

agora se é ativo, o destinador recebe a mensagem e reage a ela, já 

no comportamento proativo, o destinador provoca uma mensagem da 

parte do destinador. Ele estimula o destinador a oferecer-lhe uma 

mensagem. Uma tosse, um franzir de cenho, uma risada, todos 

podem ser estímulos provocadores da emissão de uma mensagem. 

Pessoas envolvidas em uma comunicação tanto emitem, como 

recebem mensagens. Assim, ora uma pessoa desempenha a função 

de emissor, ora de receptor. Da mesma forma, a função de receptor 

ou emissor pode não ser representada por uma única pessoa; às 

vezes, ela o é por um grupo, por uma empresa, por toda a sociedade. 

(Tomasi e Medeiros, 2007, p.12). 

 

 

2.1.  Comunicação Empresarial 

 

 

Segundo Matos (2009, p.15) existem diferentes formas de comunicação e a 

empresarial é uma delas, a comunicação empresarial é um processo, ou seja, 

um conjunto de métodos, técnicas, recursos, meios e etc, pelo qual a empresa 

se dirige ao público interno (seus funcionários) e ao público externo (seus 

consumidores). 

 

Segundo Kunsch (1997, p.116) “a comunicação organizacional é composta 

pela Comunicação Institucional (Relações Públicas), Comunicação Interna 

(Comunicação Administrativa) e Comunicação Mercadológica (Marketing).”. 

 

De acordo com Bueno (2003, s.p.) a comunicação empresarial estratégica é 

definida da seguinte forma: 
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O conceito de comunicação empresarial estratégica tem sido utilizado 

de maneira equivocada pela literatura e pelos executivos em 

comunicação.  

A comunicação estratégica precisa ser vista sob uma nova 

perspectiva que contemple as teorias de gestão e destaque, 

sobretudo, a comunicação como instrumento de inteligência 

empresarial. A consolidação da comunicação estratégica requer 

também a existência de um ambiente favorável à definição de 

estratégia e de recursos humanos e financeiros que permitam a sua 

implementação. 

 

Para Craing e Grant (1999, s.p.) existe uma distinção entre estratégia 

empresarial e corporativa, pois são consideradas como dois níveis 

diferenciados, conforme explanação a seguir: 

 

A estratégia corporativa refere-se às decisões relativas aos negócios 

em que a empresa deve entrar e sair, e como deve distribuir os 

recursos entre os diferentes negócios em que está envolvida.  

A estratégia empresarial refere-se aos meios pelos quais a empresa 

busca vantagem competitiva em cada um de seus negócios mais 

importantes... Os dois principais níveis de estratégia também 

correspondem à estrutura organizacional da corporação 

multiempresarial típica.  

A estratégia corporativa é de responsabilidade da matriz. A 

responsabilidade primária pela elaboração da estratégia fica com 

cada uma das divisões. Finalmente, as estratégias empresariais são 

articuladas em detalhes e implementadas por meio de estratégias em 

nível funcional. 

 

Na figura a seguir podemos visualizar como Kunsch (1997, p.116) consegue 

apresentar a comunicação organizacional dentro da comunicação geral da 

instituição:  
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Figura 5 - Cronograma de comunicação organizacional integrada 

Fonte: Kunsch (1997) 

 

Complementando a figura acima Kunsch (2003, s.p.) cita que são essas formas 

de comunicação que permitem a uma organização se relacionar com seu 

universo de públicos e com a sociedade em geral. Neste caso não se devem 

isolar essas modalidades de comunicação, pois é necessário que aconteça 

uma ação conjunta dessas atividades para que formem uma comunicação 

integrada.  

 

Para Matos (2009, p.35) exemplifica a seguir as pessoas que não atentam-se 

ao sentido de escutar:   

 

o pior cego é aquele que não escuta, a sabedoria está muito mais em 

escutar que em falar, ao ouvir, sem escutar, abre-se um abismo de 
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incomunicabilidade, perde-se a percepção do outro, desvalorizando-

o, empolgado que se está em falar, acaba-se por nada dizer, pois se 

inibe o ouvinte, indispondo-o ao diálogo, ao cortar-se o circuito da 

comunicação. 

 

Segundo Teixeira (2009, p.09) quando o processo de transmissão da 

mensagem recebe a interferência de outro processo, indesejado e 

descontextualizado, neste caso, houve interferência no canal da comunicação, 

entretanto, há diversas situações, envolvendo outros elementos da 

comunicação, em que pode ocorrer ruído.  

 

Seguindo o pensamento de Matos, Teixeira (2009, p.09) diz que é a situação 

clássica do que popularmente se chama “pegar o bonde andando”, em que é 

feito um entendimento de uma parte da mensagem de maneira 

descontextualizada do processo inteiro da comunicação. Também ocorre 

quando o emissor elabora uma mensagem com base em um referencial e o 

receptor ou não dispõe de meios de conhecê-lo ou, pela inconsistência do 

contexto, atribui à mensagem um referencial equivocado. 

  

A comunicação necessita ser clara e objetiva para todas as partes envolvidas 

para evitar que a mesma não seja passada de forma correta, segundo Teixeira 

(2009, p.09), o canal sofre interferências, impossibilitando a perfeita 

transmissão da mensagem. É o caso da “linha cruzada”, ou quando, por 

exemplo, ao ler as legendas de um filme no cinema, alguém se levanta e se 

coloca entre o espectador e a tela, obstruindo sua visão.  

 

Seguindo a linha de Teixeira (2009, p.09) “o emissor e o receptor têm 

percepções diferentes do contexto da comunicação ou o receptor a 

desconhece.”. 

 

O processo de planejamento estratégico tem sido empregado nas 

organizações para responder a algumas questões bastante importantes para a 

condução dos negócios. Todas as atividades de uma empresa necessitam ser 

planejadas, segundo Kunsch (2003, s.p.) “planejamento é um processo que se 



28 

 

destina a produzir um ou mais estados futuros desejados que não deverão 

ocorrer, a menos que alguma coisa seja feita.”.  

 

Conforme Bahia (1995, p.15) pode-se compreender a comunicação como um 

processo social básico e informação como um processo básico da 

comunicação. Em ambos os casos, comunicação empresarial implica uma 

estratégia a ser praticada de modo competente. 

 

Para Kunsch (2003, p.69) “o sistema organizacional se viabiliza graças ao 

sistema de comunicação nele existente, que permitirá sua contínua 

realimentação e sua sobrevivência.” 

 

Segundo Nassar (2006, p.34)  

 

O processo informacional e de bens imateriais vale enfatizar que o 

processo de comunicação se for eficiente, terá a responsabilidade de 

estruturar as ligações e estabelecer os elos de relação entre os 

sistemas sociopolítico e econômico industrial com os sistemas 

internos fundamentais para a sustentação de uma organização. 

Porém, nesse contexto, se a comunicação for entendida apenas 

como técnica, como ferramenta, terá pouca utilidade. 

 

O aspecto relacional da comunicação por afetar claramente o processo de 

comunicação, segundo Hall (1984, p.133) as relações sociais que ocorrem no 

processo de comunicação envolvem o emissor, o receptor e seus efeitos 

recíprocos um no outro à media que se comunicam. Quando um emissor é 

intimidado por seu receptor durante o processo de envio de uma mensagem, a 

própria mensagem e a sua interpretação serão afetadas. 

 

Segundo Kunsch (2003, p.71) 

 

Trata-se de um processo relacional entre indivíduos, departamentos, 

unidades e organizações. Se analisarmos profundamente esse 

aspecto relacional na comunicação do dia a dia nas organizações, 

interna e externamente, perceberemos que elas sofrem interferências 



29 

 

e condicionamentos variados, dentro de uma complexidade difícil até 

de ser diagnosticada, dado o volume e os diferentes tipos de 

comunicação existentes, que atuam em diferentes contextos sociais. 

 

Conforme descrito por Bueno (2005, p.05) o novo profissional de comunicação 

empresarial deve ter capacidade de identificar e trabalhar com cenários do 

ambiente interno e externo e ter domínio sistêmico sobre todas as áreas de 

comunicação. 

 

  

2.2. Comunicação em Projetos 

 

 

A comunicação nos projetos são de extrema importância para o sucesso dos 

mesmos, segundo Barrey (2009, s.p.) “Os possíveis eventos baseados na 

comunicação sendo eles positivos ou negativos são fatores determinantes para 

o sucesso do projeto.”. 

 

Segundo Kniberg (2007, p.72), nas equipes de projetos de desenvolvimento há 

pouca comunicação entre os envolvidos, digamos que a equipe conclua que 

nos comunicamos muito pouco entre nós, então pisamos nos calos dos outros 

e bagunçamos os designs uns dos outros. 

 

TenStep (2007, p.14) complementa Barrey e diz “Uma comunicação 

inadequada pode causar muitos problemas e agravar outros. Por outro lado, 

uma comunicação pró-ativa pode ajudar a superar muitos outros erros.”. 

 

Assim como refere TenStep (2007, p.13) “[...] o gerente do projeto pode não se 

comunicar claramente e os membros da equipe investem o tempo em trabalho 

que não é necessário, tudo isto causa trabalho extra e frustração [...]” 

 

Um grave problema nos projetos é a não informação das situações reais dos 

projetos, com informações que podem afetar diretamente o resultado final, 

abordando este assunto TenStep (2007, p.12) se refere da seguinte forma: 
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“Uma comunicação pró-ativa significa que você informa antecipadamente as 

partes interessadas sobre a possibilidade de faltar com o prazo final assim que 

o mesmo se transforme em um risco.” 

 

E TenStep (2007, p.12) complementa dizendo “[...] se você não poderá cumprir 

com a sua data do prazo final, você deve certificar-se de que as pessoas não 

fiquem sabendo de repente através de um relatório de situação do projeto 

(Status).” 

 

TenStep (2007, p.12) refere-se ao que foi dito anteriormente quando diz que a 

comunicação tem que ser pró-ativa, sem que os envolvidos fiquem sabendo 

das informações com pouco tempo para se planejar e tomar as devidas ações, 

reforçando seu pensamento da seguinte maneira “As pessoas costumam ficar 

irritadas quando recebem más noticias de última hora, quando não há nenhum 

tempo para tentar resolver a situação” TenStep (2007, p.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

3. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

O PMBOK (2008, p.75) apresenta suas nove áreas de conhecimento que são: 

Gerenciamento de integração do projeto, do escopo do projeto, de tempo do 

projeto, de custos do projeto, da qualidade do projeto, de recursos humanos do 

projeto,  comunicações do projeto, de riscos do projeto, de aquisições do 

projeto, porém iremos nos ater na área de gerenciamento das comunicações 

do projeto. 

 

Conforme o próprio PMBOK segue o seu objetivo: 

 

O principal objetivo do Guia PMBOK® é identificar o subconjunto do 

Conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos que é 

amplamente reconhecido como boa prática. “Identificar” significa 

fornecer uma visão geral, e não uma descrição completa. 

“Amplamente reconhecido” significa que o conhecimento e as práticas 

descritas são aplicáveis à maioria dos projetos na maior parte do 

tempo, e que existe um consenso geral em relação ao seu valor e sua 

utilidade. “Boa prática” significa que existe acordo geral de que a 

aplicação correta dessas habilidades, ferramentas e técnicas podem 

aumentar as chances de sucesso em uma ampla série de projetos 

diferentes. Uma boa prática não significa que o conhecimento 

descrito deverá ser sempre aplicado uniformemente em todos 

os projetos; a equipe de gerenciamento de projetos é responsável por 

determinar o que é adequado para um projeto específico (PMBOK, 

2008,.09). 

 

Nesta monografia trabalhamos especificamente com a área de conhecimento 

“Gerenciamento das comunicações do projeto”, e é através dela que 

realizamos nossas comparações e ponto de foco. Para as demais áreas de 

conhecimento apenas foi descrito os seus objetivos e seus respectivos 

processo. 
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3.1. Gerenciamento de integração do projeto 

 

 

Segundo o PMBOK (2008, p.66) “O Gerenciamento da integração do projeto 

inclui os processos e as atividades necessárias para identificar, definir, 

combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dos grupos de 

processos de gerenciamento.”. 

 

Gerenciamento de integração do projeto – descreve os processos requeridos e 

as atividades para certificar-se que os vários elementos do projeto estão 

propriamente coordenados. Consiste em: 

 

− Desenvolver o termo de abertura do projeto; 

− Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto; 

− Orientar e gerenciar a execução projeto; 

− Monitorar e controlar o trabalho do projeto; 

− Realizar o controle integrado de mudanças; 

− Encerrar o projeto (PMBOK, 2008). 

 

 

3.2. Gerenciamento do escopo do projeto 

 

 

Gerenciamento do escopo do projeto – descreve os processos requeridos para 

garantir que o projeto inclui todo o trabalho requerido (requisitos), e somente o 

trabalho requerido, para completar o processo com sucesso. Consiste em: 

 

− Coletar os requisitos; 

− Definir o escopo; 

− Criar a Estrutura Analítica de Processo (EAP); 

− Verificar o escopo; 

− Controlar o escopo (PMBOK, 2008). 
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3.3. Gerenciamento de tempo do projeto 

 

 

Gerenciamento de tempo de projeto – descreve os processos requeridos para 

garantir que o projeto seja completado dentro do prazo. Consiste em: 

 

− Definir as atividades; 

− Sequenciar as atividades; 

− Estimar os recursos da atividade; 

− Estimar a duração da atividade; 

− Desenvolver o cronograma; 

− Controlar o cronograma (PMBOK, 2008). 

 

 

3.4. Gerenciamento de custos do projeto 

 

 

Gerenciamento de custos do projeto – descreve os processos requeridos para 

que o projeto seja completado dentro do orçamento aprovado. Consiste em: 

 

− Estimar os custos; 

− Determinar o orçamento; 

− Controlar os custos (PMBOK, 2008). 

 

 

3.5. Gerenciamento da qualidade do projeto 

 

 

Gerenciamento da qualidade do projeto – descreve os processos requeridos 

para garantir que o projeto vai satisfazer as necessidades pelas quais ele foi 

feito. Consiste em: 

 

− Planejar a qualidade; 
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− Realizar a garantia da qualidade; 

− Realizar o controle da qualidade (PMBOK, 2008). 

 

 

3.6. Gerenciamento de recursos humanos do projeto 

 

 

Gerenciamento de recursos humanos do projeto – descreve os processos 

requeridos para fazer o uso mais efetivo das pessoas envolvidas no projeto. 

Consiste em: 

 

− Desenvolver o plano de recursos humanos; 

− Mobilizar a equipe do projeto; 

− Desenvolver a equipe de projeto; 

− Gerenciar a equipe de projeto (PMBOK, 2008). 

 

 

3.7. Gerenciamento de riscos do projeto 

 

 

Gerenciamento de riscos do projeto – descreve os processos relacionados a 

identificar, analisar e responder aos riscos do projeto. Consiste em: 

 

− Planejar e gerenciar os riscos; 

− Identificar os riscos; 

− Realizar a análise qualitativa dos riscos; 

− Realizar a análise quantitativa dos riscos; 

− Planejar as respostas aos riscos; 

− Monitorar e controlar os riscos (PMBOK, 2008). 
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3.8. Gerenciamento de aquisições do projeto 

 

 

Gerenciamento de aquisições do projeto – descreve os processos requeridos 

para adquirir bens e serviços de fora da organização "dona" do projeto. 

Consiste em: 

 

− Planejar as aquisições; 

− Realizar as aquisições; 

− Administrar as aquisições; 

− Encerrar as aquisições (PMBOK, 2008). 

 

 

3.9. Gerenciamento das comunicações do projeto 

 

 

No PMBOK (2004, p.221) existiam quatro processos de gerenciamento das 

comunicações, na última versão do PMBOK publicada em 2008 foi inserido 

mais um processo, formando agora cinco processos de gerenciamento das 

comunicações conforme descrito no PMBOK (2008, p.224), a seguir 

descrevemos os cinco processos apresentados pelo PMI para a gestão da 

comunicação nos projetos: 

 

Identificar as partes interessadas – O processo de identificação de 

todas as pessoas ou organizações que podem ser afetadas pelo 

projeto e de documentação das informações relevantes relacionadas 

aos seus interesses, envolvimento e impacto no sucesso do projeto. 

 Planejamento das comunicações – determinação das necessidades 

de informações e comunicações das partes interessadas no projeto. 

 

 Distribuição das informações – colocação das informações 

necessárias à disposição das partes interessadas no projeto no 

momento adequado.  

 



36 

 

Relatório de desempenho – coleta e distribuição das informações 

sobre o desempenho. Isso inclui o relatório de andamento, medição 

do progresso e previsão. 

 

 Gerenciar as partes interessadas – gerenciamento das 

comunicações para satisfazer os requisitos das partes interessadas 

no projeto e resolver problemas com elas. PMBOK (2008, p.224) 

 

De acordo com o PMBOK (2004 apud MARCELINO, 2010) o gerenciamento de 

comunicações é composto por processos que são responsáveis  

 

por obter, criar, disseminar, comunicar, armazenar e utilizar todas as 

informações relacionadas ao projeto. A informação necessita estar 

presente em todos os níveis hierárquicos do projeto e há diversas 

maneiras na qual ela pode ser repassada, seja por meio eletrônico, 

papel ou através de reuniões.  

 

Segundo o PMBOK (2008, p.210) “Comunicação eficiente significa fornecer 

somente as informações que são necessárias”. Em muitos projetos ocorre que 

as informações são desencontradas e que muitas informações pertinentes ao 

projeto ficam excluídas enquanto outras informações desnecessárias são 

disponibilizadas.  

 

Todas as empresas que contêm uma linha de comunicação ativa e direta com 

todos os envolvidos e com as partes interessadas pelos projetos, auxiliam as 

equipes e faz com que as mesmas estejam sincronizadas com objetivos da 

empresa, segundo o PMBOK (2004), a comunicação está ligada a fatores internos 

e externos e às influencias organizacionais. 

 

Conforme PMBOK (2008, p.204) “O gerenciamento das comunicações do 

projeto inclui os processos necessários para assegurar que as informações do 

projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e 

organizadas de maneira oportuna e apropriadas.”.  

 

Desta forma é estabelecido cinco processos de apoio ao gerenciamento da 

comunicação, que o PMBOK (2008, p.204) apresenta a seguir: 



37 

 

“10.1 Identificar as partes interessadas - O processo de identificação 

de todas as pessoas ou organizações que podem ser afetadas pelo 

projeto e de documentação das informações relevantes relacionadas 

aos seus interesses, envolvimento e impacto no sucesso do projeto.  

 

10.2 Planejar as comunicações - O processo de determinação das 

necessidades de informação das partes interessadas no projeto e 

definição de uma abordagem de comunicação.  

 

10.3 Distribuir informações - O processo de colocar as informações 

necessárias à disposição das partes interessadas no projeto, 

conforme planejado.  

 

10.4 Gerenciar as expectativas das partes interessadas - O processo 

de comunicação e interação com as partes interessadas para atender 

às suas necessidades e solucionar as questões à medida que 

ocorrerem.  

 

10.5 Reportar o desempenho - O processo de coleta e distribuição de 

informações sobre o desempenho, incluindo relatórios de andamento, 

medições do progresso e previsões.” 

 

Seguindo processo que cita a distribuição das informações, o mesmo deve 

disponibilizar as informações no momento correto e a forma de distribuição 

dependerá da necessidade das partes envolvidas, podendo ser por através das 

reuniões do projeto, impressão, sistemas de arquivamento manual, banco de 

dados, conferências e Videoconferências, telefone, email, fax, celular, 

publicações na Internet ou Intranet, endomarketing, jornais internos, sistema de 

recuperação de informações. (PMBOK, 2004 apud MARCELINO, 2010). 
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3.10. Estudo do Instituto de Gerenciamento de Proje tos - PMI. 

 

 

Conforme Estudo (2010, s.p.), foi realizado um levantamento pelo Project 

Management Institute – PMI, com o objetivo de dar uma perspectiva à 

comunidade de gerenciamento de projetos brasileira sobre como as 

organizações vinham utilizando as práticas de gerenciamento de projetos, 

quais resultados estavam obtendo e as perspectivas para o futuro. 

 

Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil representa a 

mais importante referência disponível sobre o mercado brasileiro de 

gerenciamento de projetos, para profissionais, organizações, universidades e 

estudantes de todo o país (Estudo, 2010, s.p.). 

 

Estudo 1  - Nível de cultura em gerenciamento de projetos. 

 

Neste estudo podemos observar que uma boa parte das empresas já possui 

alguma cultura estabelecida em gerenciamento de projetos, destacando que 

em 33% das empresas existe uma cultura de gerenciamento já estabelecida, 

porém apenas em algumas áreas/departamentos específicos. Na contramão 

desta análise em 2% das empresas não há cultura de gerenciamento de 

projetos.  

 

 
Gráfico 1 - Nível de Cultura em Gerenciamento de Projetos 

Fonte: Estudo (2010). 
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Estudo 2  - Nível de utilização de metodologias de gerenciamento de projetos. 

 

O gráfico a seguir apresenta as organizações que possuem uma metodologia 

formal. Em 46% das organizações utiliza-se uma metodologia única para 

gerenciamento de projetos, a qual pode ser adaptada em função das 

características dos projetos, já 13% das organizações não utilizam nenhum tipo 

de metodologia formal, pois o gerenciamento de projetos é realizado 

informalmente. 

 

 
Gráfico 2 - Nível de Utilização de Metodologias de Gerenciamento de Projetos 

Fonte: Estudo (2010). 

 

Estudo 3  - Quanto à utilização efetiva da metodologia de gerenciamento de 

projetos. 

 

Conforme gráfico anterior é possível verificar que mais que 80% das 

organizações possuem alguma metodologia para gerenciamento de projetos, 

porém apenas 28% a utilizam de fato, 52% utilizam a metodologia apenas em 

alguns poucos casos. O interessante é que apenas 1% de todas as 

organizações que possuem alguma metodologia de gerenciamento de projetos 

não a utiliza fato. 
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Gráfico 3 - Quanto a utilização efetiva da Metodologia de Gerenciamento de Projetos 

Fonte: Estudo (2010). 

 

Estudo 4  - Grau de dedicação dos profissionais ao gerenciamento de projetos. 

 

Neste estudo nos é apresentado que mais da metade dos projetos 60% tem 

apenas dedicação parcial do gerenciamento, enquanto o restante 40% na 

maioria das vezes, gerenciar projetos é uma atividade em tempo integral. 

 

 
Gráfico 4 - Grau de Dedicação dos Profissionais ao Gerenciamento de Projetos 

Fonte: Estudo (2010). 
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Estudo 5  - Benefícios obtidos com o gerenciamento de projetos. 

 

Neste gráfico verificamos a importância em possuir uma metodologia para 

gerenciamento de projetos. Conforme os dados apresentados 55,9% das 

organizações tiveram melhoria de qualidade nos resultados dos projetos e 65% 

tiveram um aumento do comprometimento com os objetivos e resultados. 

Apenas 12.1% não estão obtendo benefícios com o gerenciamento de projetos. 

 

Outra informação importante é que 54% das organizações que possuem uma 

metodologia de gerenciamento de projetos veem como benefício obtido a 

disponibilidade de informação para a tomada de decisão.  

 

 
Gráfico 5 - Benefícios Obtidos com o Gerenciamento de Projetos 

Fonte: Estudo (2010). 

 

Estudo 6  - Aspectos considerados na metodologia de gerenciamento de 

projetos. 

 

Preocupados com o desenvolvimento dos projetos as organizações consideram 

respectivamente o prazo (98.4%), escopo (96.5%) e custo (85.5%) como os 

principais aspectos na metodologia de gerenciamento de projetos. 
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Logo em seguida o aspecto mais considerado foi à comunicação com 67.6% na 

metodologia de gerenciamento de projetos. 

 

 
Gráfico 6 - Aspectos considerados na Metodologia de Gerenciamento de Projetos 

Fonte: Estudo (2010). 

 

Estudo 7  - Habilidades mais valorizadas pelas organizações no gerenciamento 

de projetos. 

 

Neste estudo podemos observar a importância da comunicação como uma das 

habilidades mais valorizadas pelas organizações no gerenciamento dos 

projetos com 44.2%. Outras habilidades importantes que são valorizadas pelas 

organizações no gerenciamento dos projetos são a negociação com 35.2% e o 

trabalho em equipe com 18.9%.  
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Gráfico 7 - Habilidades mais Valorizadas pelas Organizações 

Fonte: Estudo (2010). 

 

Estudo 8  - Habilidades que as Organizações consideram deficientes nos seus 

Gerentes de projetos. 

 

Indo de encontro com as habilidades mais valorizadas pelas organizações no 

gerenciamento de projetos, na visão das organizações a comunicação é a 

habilidade que eles consideram a mais deficiente em seus gerentes de projetos 

com 53.8%. 

 

E segundo o PMBOK (2008, p.204) os gerentes de projetos gastam a maior 

parte de seu tempo se comunicando com membros da equipe e outras partes 

interessadas do projeto. 
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Gráfico 8 - Habilidades que as Organizações consideram deficientes nos seus Gerentes 

Fonte: Estudo (2010). 

 

A comunicação como a habilidade mais deficiente nos gerentes de projetos 

segundo as organizações pode estar refletindo em outros três importantes 

índices, conforme vemos a seguir. 

 

O gráfico a seguir mostra que 56% das organizações costumam ter problemas 

de qualidade em seus projetos. 

 

 
Gráfico 9 - A Organização costuma ter problemas de Qualidade em seus projetos 

Fonte: Estudo (2010). 



45 

 

Já no gráfico a seguir é apresentada uma porcentagem bastante grande de 

projetos que fazem com que as organizações tenham problemas nos 

cumprimentos dos custos com um total de 61%. 

 

 
Gráfico 10 - A Organização costuma ter problemas no cumprimento dos Custos 

Fonte: Estudo (2010). 

 

Finalizando os três índices negativos para o desenvolvimento de projetos, 

trazemos o que apresenta a pior porcentagem entre os problemas que as 

organizações costumam enfrentar em seus projetos. Para 78% das 

organizações os projetos costumam apresentar problemas nos prazos 

estabelecidos. 

 

 
Gráfico 11 - A Organização costuma ter problemas no cumprimento dos Prazos 

Fonte: Estudo (2010). 
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Estudo 11  - Problemas que ocorrem com mais frequência nos projetos da 

Organização. 

 

Embasando as informações dos gráficos anteriores, os problemas mais 

frequentes nos projetos segundo as organizações estão relacionados a prazos 

(60.2%), escopo (82.5%) e orçamento (28.3%). 

 

E dentre esses problemas, novamente destaca-se com 40.1% o problema com 

a comunicação dentro das organizações.  

 

 
Gráfico 12 - Problemas que ocorrem com mais frequência nos projetos da Organização 

Fonte: Estudo (2010). 

 

Segundo Kunsch (2003, s.p) estamos em um paradoxo onde as empresas 

informam que existem grandes e graves problemas com os seus profissionais 

em relação à comunicação, mas ao mesmo tempo processos e documentações 

não são criados e executados para se tentar diminuí-los. 

 

Segundo o PMBOK (2004, p.221) o gerenciamento das comunicações é 

descrito da seguinte forma: 

 

O gerenciamento das comunicações do projeto é a área de 

conhecimento que emprega os processos necessários para garantir a 
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geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e 

destinação final das informações sobre o projeto de forma oportuna e 

adequada. Os processos de gerenciamento das comunicações do 

projeto fornecem as ligações críticas entre pessoas e informações 

que são necessárias para comunicações bem-sucedidas.  
 

Estudo 10  - A Organização como um todo percebe claramente os benefícios 

obtidos através do gerenciamento de projetos. 

 

Para finalizar nossa análise acerca do estudo realizado pelo PMI, vemos a 

importância de possuirmos em nossas organizações metodologias de 

gerenciamento de projetos, pois 67% das organizações como um todo 

percebem claramente os benefícios obtidos através do gerenciamento de 

projetos.  

 

 
Gráfico 13 - A Organização percebe claramente os benefícios 

Fonte: Estudo (2010). 

 

Segundo Estudo (2010, s.p.) para 76% das empresas pesquisadas, o problema 

com a comunicação é o principal motivo pelo fracasso dos projetos, 71% 

consideram que o não cumprimento de prazos também colabora para estas 

falhas e 70% culpam as constantes mudanças de escopo. 
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Palacio e Ruata (2009, p.15) citam a crise do Software "este problema se 

identificó por primera vez en 1968, en conferencia sobre desarrollo de software, 

y  para definir a los problemas que surgían en el desarrollo de sistemas de 

software, cuyos proyectos siempre terminaban tarde, desbordando los 

presupuestos y con problemas de funcionamiento.”. Por isso faz-se necessário 

à criação de metodologias que auxiliem no gerenciamento de projetos e no 

desenvolvimento de software. 
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4. DESENVOLVIMENTOS DE SOFTWARE LEAN E SISTEMA TOYOTA DE 

PRODUÇÃO 

 

O Lean deu origem às metodologias ágeis e foi criado pela Toyota objetivando 

aumentar a eficiência da produção por eliminação continua de desperdício, 

Womack (2004, s.p.) ressalta que sete tipos de desperdícios foram 

identificados por Shigeo Shingo para o Sistema Toyota de Produção (STP):  

 

Os sete desperdícios que o sistema visa a eliminar: 

 

1. Superprodução, a maior fonte de desperdício. 

2. Tempo de espera, refere-se aos materiais que aguardam em filas para 

serem processados. 

3. Transporte, nunca gera valor agregado no produto. 

4. Processamento, algumas operações de um processo poderiam nem 

existir. 

5. Estoque, sua redução ocorrerá através de sua causa raiz. 

6. Movimentação 

7. Defeitos, produzir produtos defeituosos significa desperdiçar materiais, 

mão-de-obra, movimentação de materiais defeituosos e outros.  

Womack (2004, s.p.) 

 

Completando o pensamento de Womack, segundo YAMAUTE, CHAVES e 

CARDOSO (s.d. p.07) “O STP não é um kit de ferramentas. É um sistema 

sofisticado de produção em que todas as partes contribuem para o todo.”. 

 

Segundo Salvada (s.d., p.01) “os sete desperdícios considerados são: excesso 

de produção; inventário; transporte; tempo em espera; movimento (pessoas); 

excesso de processamento; defeitos (correção de erros).”.   

 

O fundador do Sistema Toyota de Produção Ohno (1988, s.p.) se expressa de 

modo sucinto à produção enxuta, o que estamos fazendo é observar a linha de 

tempo desde o momento em que o cliente nos faz um pedido até o ponto em 
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que recebemos o pagamento. E estamos reduzindo essa linha de tempo, 

removendo as perdas que não agregam valor. 

 

Segundo Salvada (s.d., p.01), Lean é uma forma de ver e eliminar desperdícios 

e adicionar valor ao produto. É um processo operacional para simplificar a 

forma como o material e a informação são geridos. 

 

Segundo Womack (2004, s.p.) o Lean é definido em um processo de cinco 

passos que são: “definir o valor do cliente, definir o fluxo de valor, fazê-lo 

"Fluir", a “Puxar" a partir do cliente e lutar pela excelência.” 

 

Segundo Hastie (2010, s.p.) a A3 é uma técnica usada na Toyota para destacar 

a essência de um problema, e mostrar que ele pode caber em uma única folha 

de papel: 

 

1. Estabelecer o contexto de negócio e a importância de um problema 

específico; 

2. Descrever as atuais condições do problema; 

3. Identificar o resultado desejado; 

4. Analisar a situação para estabelecer causalidade; 

5. Propor medidas defensivas; 

6. Prescrever um plano de ação para conseguir o feito; 

7. Mapear processos de “follow-up”. 

 

Conforme descreve Salvada (s.d., p.02) “a metodologia PDCA é uma 

metodologia de resolução de problemas A3, baseada em passos no processo 

de resolução de problemas, para propor soluções para os problemas.”.  
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Figura 6 - Ciclo PDCA 

Fonte: Salvada (s.d.). 

 

1. Plan (planejar) – analisar a situação da organização, estabelecer os 

objetivos gerais e desenvolver planos para atingi-los.  

 

2. Do (executar) – fazer o que foi planejado.  

 

3. Check (verificar) – medir/monitorar até que as realizações satisfazem os 

objetivos planejados.  

 

4. Act (agir) – corrigir e melhorar os planos e a forma como são colocados 

em prática.  

 

 
Figura 7 - Ciclo PDCA segundo a Toyota 

Fonte: Salvada (s.d.). 
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Para Salvada (s.d., p.02) “o ciclo PDCA é todo incluído numa folha A3, 

conforme figura a seguir, em que cerca de 80% do tempo deve ser usado na 

completa compreensão do problema (Plan).”. 

 

 
Figura 8 - Técnica A3 - STP 

Fonte: Salvada (s.d.). 

 

Além da técnica A3 criada pela STP, existe outra técnica A3 simplificada, 

segundo Yoshima (2012, s.p.) ele tem usado em alguns clientes para melhorar 

o fluxo, combater demanda de falha e controlar a variabilidade do processo, 

tornando-o mais previsível. 

 

 
Figura 9 - Técnica A3 Simplificada 

Fonte: Yoshima (2012) 
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Com os dois modelos de técnicas A3 podemos verificar que devemos utilizar 

mais tempo planejando do que executando a atividade, além disso facilita na 

comunicação organizacional. 

 

Salvada (s.d., p.01) exemplifica como a utilização do Lean reflete no 

desempenho do projeto: 

 

1. Redução de tempo no ciclo administrativo de 50 - 90%;  

2. Redução de defeitos de 50% por ano, com possibilidade de 

percentagem de zero defeito;  

3. Redução do tempo de desenvolvimento de nova produção de 75%;  

4. Redução de custos de 50%;  

5. Redução do tempo de resposta superior a 75%;  

6. Melhoria no cumprimento dos prazos superior a 99 %;  

7. Melhoria significativa da atitude dos colaboradores;  

8. Aumento de produtividade de 15 - 35% por ano;  

9. Redução de inventário superior a 75%. 

 

Ainda segundo Salvada (s.d., p.01) o sucesso do uso do relatório A3 atribui-se 

a diversos fatores. 

   

- Primeiro, o método A3 exige que se documente a forma como o 

trabalho é realmente feito. A melhor (e provavelmente com maior 

credibilidade) forma para se documentar o trabalho atual é observá-lo 

em primeira mão. Recriar o processo a partir da memória em sala de 

reuniões distante de onde o trabalho acontece resultará em 

informações incorretas e generalizações excessivas. Quase sempre, 

são os pequenos detalhes negligenciados no local de trabalho que 

causam as ineficiências ou problemas de qualidade.   

 

- Segundo, o relatório A3 permite que as pessoas nos locais de 

trabalho possam contribuir para a solução de problemas em vez de 

apenas trabalhar ao torno dele. O relatório A3 não requer horas de 

treino especializado. Podem ser simples rascunhos com lápis e papel, 

sem necessidade de uso de computador. Por exemplo, a Toyota não 

faz distinção das pessoas que fazem o trabalho das pessoas que 
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resolvem os problemas. O trabalho de todos é resolver problemas e 

melhorar.  

 

- Terceiro, a natureza visual dos ícones e diagramas criam uma 

representação mais próxima dos sistemas reais comparados com 

outras representações tais como fluxogramas. Dessa maneira, os 

responsáveis estão aptos a verem seus problemas com maior clareza 

e todos percebem o sistema com maior facilidade. Além disso, os 

diagramas servem como um limite objetivo entre indivíduos e as 

unidades da organização. Perante um documento físico que todos 

podem discutir, facilita a comunicação e a partilha do conhecimento. 
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5. OS MÉTODOS ÁGEIS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE  

 

 

Associando gerenciamento de comunicações às metodologias ágeis, Hastie 

(2010, s.p.) trás sua visão sobre metodologias ágeis da seguinte forma: 

 “O que faz um plano de projeto ser "bom o suficiente"? Projetos ágeis têm uma 

forte ênfase nas pessoas sobre os processos e a comunicação verbal sobre a 

comunicação via papel.”. 

 

Segundo Palacio e Ruata (2009, p.15) “el desarrollo de software es una 

actividad compleja y reciente, que ha generado su conocimiento en un periodo 

muy breve, en comparación con otras actividades profesionales.” 

 

Seguindo a linha de pensamento de Hastie (2010, s.p.), as metodologias ágeis 

foram desenvolvidas através dos processos Lean, porém focadas para 

desenvolvimento de software, visa assim como o Lean entregas de valores em 

um curto prazo de tempo e entregas com alto padrão de qualidade, também 

visa formar equipes autogerenciáveis, cada método ágil é trabalhado de forma 

diferenciada, porém sempre focando os valores ágeis, algumas metodologias 

focam totalmente no desenvolvimento (codificação) outras se focam em um 

processo mais abrangente envolvendo outras áreas como analise de sistemas, 

analise de testes e gerenciamento em si, abaixo são apresentados os valores 

da metodologia ágil segundo Manifesto (2001 s.p.). 

 

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.  

Manifesto (2001, s.p.). 

 

A seguir apresentamos o Manifesto (2001, s.p.) que criou os princípios da 

metodologia ágil, pois este foi responsável por uma grande revolução nos 

projetos de desenvolvimento de software:  
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Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega 

adiantada e contínua de software de valor. 

 

Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. 

Processos ágeis se adéquam a mudanças, para que o cliente possa 

tirar vantagens competitivas. 

Entregar software funcionando com frequência, na escala de 

semanas até meses, com preferência aos períodos mais curtos. 

 

Pessoas relacionadas à negócios e desenvolvedores devem trabalhar 

em conjunto e diariamente, durante todo o curso do projeto. 

 

Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Dando a eles o 

ambiente e suporte necessário, e confiar que farão seu trabalho. 

 

O Método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por 

dentro de um time de desenvolvimento, é através de uma conversa 

cara a cara. 

 

Software funcional é a medida primária de progresso. 

 

Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os 

patrocinadores, desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de 

manter indefinidamente, passos constantes. 

 

Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumenta a 

agilidade. 

 

Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não 

precisou ser feito. 

 

As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times 

auto-organizáveis. 

 

Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, 

então, se ajustam e aperfeiçoam seu comportamento de acordo. 

 

Palacio e Ruata (2009, p.19) descreve o pensamento do manifesto ágil acerca 

das documentações: 
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el manifiesto no afirma que no hagan falta. Los documentos son 

soporte de documentación, permiten la transferencia del 

conocimiento, registran información histórica, y en muchas cuestiones 

legales o normativas son obligatorios, pero se resalta que son menos 

importantes que los productos que funcionan. Menos trascendentales 

para aportar valor al producto. 

 

Soares (2004, s.p.) faz uma explanação acerca da criação do Manifesto Ágil: 

 

O “Manifesto Ágil” não rejeita os processos e ferramentas, a 

documentação, a negociação de contratos ou o planejamento, mas 

simplesmente mostra que eles têm importância secundária quando 

comparado com os indivíduos e interações, com o software estar 

executável, com a colaboração do cliente e as respostas rápidas a 

mudanças e alterações. Esses conceitos aproximam-se melhor com a 

forma que pequenas e médias organizações trabalham e respondem 

a mudanças. 

 

A metodologia ágil herdou do Lean a maneira simples de executar um projeto, 

segundo Womack (2004, s.p.) o Lean é definido em um processo de cinco 

passos que são: “definir o valor do cliente, definir o fluxo de valor, fazê-lo 

"Fluir", a “Puxar" a partir do cliente e lutar pela excelência.”. 

 

Palacio e Ruata (2009, p.35) falam acerca do beneficio das pessoas mudarem 

de projetos: 

 

Las personas que participan en un proyecto, con el tiempo pasan a 

otros equipos y proyectos de la empresa, de manera que comparten y 

comunican el conocimiento a lo largo de toda la organización. Los 

equipos y las empresas mantienen libre acceso a la información, 

herramientas y políticas de gestión del conocimiento. 

 

Os métodos ágeis têm como foco atender o cliente e sempre entregar algo 

valor, segundo Camara (2007, s.p.) no Scrum “O ponto central é que os 

requisitos são convertidos em uma lista que contém valores do cliente 

chamada Product Backlog.”. 



58 

 

Em um dos princípios da metodologia ágil citado anteriormente por Manifesto 

(2001, s.p.) revela este foco no cliente “Nossa maior prioridade é satisfazer o 

cliente, através da entrega adiantada e contínua de software de valor.”. 

 

Palacio e Ruata (2009, p.52) falam acerca da comunicação e interação: 

 

Una de las principales bases del desarrollo ágil es la preferencia de la 

comunicación e interacción directa de los implicados en el proyecto. 

Los grandes proyectos implican equipos numerosos y en ocasiones 

físicamente distantes, circunstancias que dificultan la comunicación 

directa. No obstante hay desarrollos incipientes de prácticas ágiles 

que implantan esquemas de agrupamiento y comunicación directa en 

estructuras celulares de equipos de hasta 6 personas. 

 

Segundo Liker (2005, p.30) “a necessidade de processos rápidos e flexíveis 

que deem aos clientes o que eles desejam, quando o desejam, com o máximo 

de qualidade e a um custo interessante.”. 

 

Palacio e Ruata (2009, p.19) descrevem da seguinte maneira a utilização de 

documentos nos projetos: 

 

Los documentos no pueden sustituir, ni pueden ofrecer la riqueza y 

generación de valor que se logra con la comunicación directa entre 

las personas y a través de la interacción con los prototipos. Por eso, 

siempre que sea posible debe preferirse reducir al mínimo 

indispensable el uso de documentación, que genera trabajo que no 

aporta un valor directo al producto. Si la organización y los equipos se 

comunican a través de documentos, además de perder la riqueza que 

da la interacción con el producto, se acaba derivando a emplear a los 

documentos como barricadas entre departamentos o entre personas. 
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5.1. Scrum 

 

O Scrum é um processo de desenvolvimento iterativo e incremental para 

gerenciamento de projetos e desenvolvimento ágil de software. O 

desenvolvimento é realizado em iterações, essas iterações denomina-se 

Sprints, que são realizados entre duas a quatro semanas. As transações que 

serão desenvolvidas em uma iteração vêm do Product Backlog, esta é uma 

lista de funcionalidades que é criada de acordo com o valor de negócio pelo 

Product Owner ou o dono da transação. 

 

 
Figura 10 - Processo Scrum 

Fonte: SOFTWAY (2009) 

 

 

5.1.1. Papeis 

 

 

Kniberg e Skarin (2009, p.22) apresentam o Scrum da seguinte maneira, 

primeira etapa dividir sua organização em equipes pequenas, multifuncionais e 

auto-organizadas.  
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Figura 11 - Divisão da Equipe 

Fonte: Kniberg e Skarin (2009) 

 

 

5.1.1.1. ScrumMaster 

 

 

O ScrumMaster é responsável por garantir que o time esteja aderindo aos 

valores, às práticas e às regras do Scrum, treina-os para serem mais produtivo 

e a desenvolver produtos de maior qualidade, e ajuda a organização a adotar o 

Scrum (SCHWABER, 2009, p.06). 

 

Segundo Camara (2007, s.p.) “o gerente de projetos como conhecemos hoje 

[...] é chamado de ScrumMaster, suas principais responsabilidades resumem-

se em duas, proporcionar a passagem técnica e retirar todos os impedimentos.” 

 

Segundo Ettinger (2011a, s.p.) o ScrumMaster desenvolve os seguintes papeis: 

 

1. Responsável pela aplicação dos valores e práticas do Scrum;  

2. Remove impedimentos; 

3. Assegura que a equipe está totalmente funcional e produtiva; 

4. Permite a cooperação entre os diversos papéis e funções; 

5. Protege o time das interferências externas. 
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Segundo Santos (2009, s.p.) “resolve possíveis impedimentos e trabalha para 

assegurar que o time possua a ferramentas e condições necessárias para 

alcançar os objetivos estabelecidos pelo Sprint.”. 

 

Segundo Schwaber (2009, p.06) “O ScrumMaster ajuda o Time Scrum a 

entender e usar autogerenciamento e interdisciplinaridade. No entanto, o 

ScrumMaster não gerencia o Time Scrum; o Time Scrum é auto-organizável.”. 

 

 

5.1.1.2. Product Owner 

 

 

Segundo Ettinger (2011a, s.p.) o Product Owner desenvolve os seguintes 

papeis: 

 

1. Define as funcionalidades do produto; 

2. Decide a data de entrega e o conteúdo; 

3. Responsável pelo ROI (Return of Investiment) do produto; 

4. Prioriza as funcionalidades conforme o valor de negócio; 

5. Ajusta as funcionalidades e suas prioridades a cada Sprint; 

6. Aceita ou rejeita os resultados. 

 

Para Santos (2009, s.p.) “é o responsável por reunir todas as mudanças 

planejadas para o produto e priorizar as funcionalidades possíveis. [...] 

assegura que o time está trabalhando com as tarefas certas na perspectiva do 

negócio.”. 

 

Dando sequência à definição anterior Schwaber (2009, p.07) complementa da 

seguinte maneira: 

 

O Product Owner é a única pessoa responsável pelo gerenciamento 

do Backlog do Produto e por garantir o valor do trabalho realizado 

pelo Time. [...] Todos sabem quais itens têm a maior prioridade, de 

forma que todos sabem em que se irá trabalhar. [...] Podem existir 

comitês que aconselhem ou influenciem essa pessoa, mas quem 
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quiser mudar a prioridade de um item, terá que convencer o Product 

Owner. [...] Para que o Product Owner obtenha sucesso, todos na 

organização precisam respeitar suas decisões. Ninguém tem a 

permissão de dizer ao Time para trabalhar em um outro conjunto de 

prioridades, e os Times não podem dar ouvidos a ninguém que diga o 

contrário. As decisões do Product Owner são visíveis no conteúdo e 

na priorização do Backlog do Produto.  

 

 

5.1.1.3. Time 

 

 

Segundo Ettinger (2011a, s.p.) o Time Scrum tem as seguintes características: 

 

1. Grupo formado, preferencialmente, por 5 a 9 pessoas; 

2. Deve ser multifuncional; 

3. Preferencialmente, dedicado única e exclusivamente ao projeto; 

4. Autogerenciado. 

 

Segundo Schwaber (2009, p.08) o Time Scrum deve conter as seguintes 

características: 

 

Times de desenvolvedores transformam o Backlog do Produto em 

incrementos de funcionalidades potencialmente entregáveis em cada 

Sprint. Times também são interdisciplinares: membros do Time 

devem possuir todo o conhecimento necessário para criar um 

incremento no trabalho. Membros do Time frequentemente possuem 

conhecimentos especializados, como programação, controle de 

qualidade, análise de negócios, arquitetura, projeto de interface de 

usuário ou projeto de banco de dados. 

 

Caso o time sinta que se comprometeu com mais do que podia, ou sinta que 

sobrará tempo dentro da Sprint, ele pode trabalhar junto ao Product Owner 

para reduzir o escopo ou selecionar mais do backlog (SCHWABER, 2009, 

p.11). 
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Segundo Schwaber (2009, p.09) A composição do Time pode mudar ao final da 

Sprint. Toda vez que o Time muda, a produtividade ganha através da auto-

organização é reduzida. Deve-se tomar cuidado ao mudar a composição do 

Time. 

 

Segundo Santos (2009, s.p.) “[...] Interagem com o Product Owner para 

determinar o objetivo do Sprint e priorizar as funcionalidades, e quebrar o 

Sprint em tarefas detalhadas.”. 

 

 

5.1.2. Divisão do Trabalho e do Tempo 

 

 

Segunda etapa segundo Kniberg e Skarin (2009, p.23) é dividir o trabalho em 

uma lista de entregáveis pequenos e concretos. Classifique a lista por 

prioridade e estime o esforço relativo de cada item.  

 

 

 
Figura 12 - Divisão do Trabalho 

Fonte: Kniberg e Skarin (2009) 

 

Terceira etapa segundo Kniberg e Skarin (2009, p.24) é dividir o tempo em 

pequenas e curtas iterações de duração fixa (geralmente 1 – 4 semanas), com 

código potencialmente entregável demonstrado depois de cada iteração.  
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Figura 13 - Divisão do Tempo 

Fonte: Kniberg e Skarin (2009) 

 

 

No processo do desenvolvimento ágil o Scrum realiza-se a gestão dos projetos 

através das reuniões, “Reunião de Planejamento da Sprint (Sprint Planning 

Meeting)”, “Reunião Diária (Daily Scrum)”, a “Reunião de Revisão da Sprint 

(Sprint Review)” e a “Reunião da Retrospectiva da Sprint (Sprint 

Retrospective)” 

 

 
Figura 14 - Reuniões Scrum 

Fonte: Palacio e Ruata (2009) 

 

Barros (2008, s.p.) descreve a importância da comunicação nos projetos 

Scrum: 

 

“Comunicação, comunicação, comunicação. Fato: com Scrum, o 

número de reuniões aumenta muito. Também aumenta o grau de 

interação entre os membros da equipe e entre cliente e equipe. Mas a 
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equipe pode e deve realizar suas próprias reuniões de planejamento 

técnico e todas as outras que forem necessárias. Importante também 

manter os stakeholders alinhados com a evolução dos Sprints, o 

Dashboard ajuda, mas às vezes não é o suficiente. Use todos os 

canais disponíveis para comunicar o projeto: e-mails, blogs, 

newsletters, etc. 

 

 

5.1.2.1. Reunião de Planejamento da Sprint (Sprint Planning Meeting) 

 

 

Segundo Palacio e Ruata (2009, p.77) “ en esta reunión se toman como base 

las prioridades y necesidades de negocio del cliente, y se determina cuáles y 

cómo van a ser las funcionalidades que incorporará el producto tras el siguiente 

Sprint.”. 

 

Segundo Vailati (2011, s.p.) “é nesta reunião em que as expectativas para o 

ciclo são discutidas em conjunto com os envolvidos no projeto. Participam da 

reunião de planejamento do Sprint o gerente ou líder do projeto (ScrumMaster), 

a equipe de análise e execução (Scrum Team), o cliente (Product Owner) e 

seus representantes.”. 

 

Segundo Kniberg (2007, p.10) para que a reunião aconteça é necessário que o 

Product Owner (Dono da transação) tenha preparado o Product Backlog (Lista 

de produtos) com suas respectivas prioridades e um número suficiente de 

elementos para a elaboração dos Sprints. 

 

Segundo Palacio e Ruata (2009, p.78) esta reunião é dividida em duas partes, 

a primeira pode ter uma duração de umas 4 horas e decide que elementos do 

Product Backlog serão desenvolvidos. 

 

Complementando o parágrafo anterior Vailati (2011, s.p.) diz que o foco da 

reunião é a apresentação das funcionalidades de maior prioridade do Product 

Backlog que deverão ser executadas no próximo Sprint, esclarecendo as 
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dúvidas da equipe, que deverá absorver todo conhecimento possível sobre as 

prioridades apontadas. 

Após o levantamento dos requisitos de valor para o cliente é realizando uma 

divisão de entregas, sempre visando o cliente, conforme assegurado abaixo 

por Camara (2007, s.p.):  

 

Um sub-conjunto desta lista é criado e chamado de Release Backlog. 

Este sub-conjunto é particionado mais uma vez transformando-se em 

Sprint, uma espécie de acordo de desenvolvimento de 

funcionalidades que após aceito pela equipe não deve ser mais 

alterado. 

 

Dando prosseguimento a Palacio e Ruata (2009, p.78) a segunda parte da 

reunião divide-se as tarefas necessárias, estima o esforço para cada uma delas 

e atribuem-las as pessoas da equipe. 

 

Vailati (2011, s.p.) descreve as características do Scrum Team: 

 

Cabe ao Scrum Team determinar quais atividades farão parte do 

ciclo, isto é, sob quais atividades será assumido o compromisso de 

execução no Sprint que se planeja. Para isto, é necessário 

conhecimento suficiente do escopo das funcionalidades requisitas e 

do fator de foco da equipe que trabalhará no Sprint. 

 

Segundo Santos (2009, s.p.) há diferença entre estórias e tarefas, conforme 

explica a seguir: 

 

A diferença entre estórias e tarefas, é que estórias são as funções 

que o Product Owner solicitou e que espera que elas sejam 

entregues. Desmembramos as estórias em tarefas unitárias de modo 

a distribuir as atividades do desenvolvimento da estória para toda a 

equipe.  
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Figura 15 - Quebrando Estórias em Tarefas Unitárias 

Fonte: Santos (2009) 

 

Segundo Palacio e Ruata (2009, p.78) “El Scrum Manager modera la reunión 

para que no dure más de un día. Debe evitar que el equipo comience a 

profundizar en trabajos de análisis o arquitectura que son propios del Sprint.” 

 

Segundo Vailati (2011, s.p.) Scrum Team e o Product Owner descrevem o 

objetivo do ciclo que servirá de critério para avaliação dos resultados do Sprint 

após a sua conclusão.  

 

Os itens do Product Backlog que não se encaixarem no Sprint Backlog 

planejado ficarão pendentes para serem analisados na próxima Sprint Planning 

Metting. 

 

Após definir qual será a Sprint é essencial informar ao solicitante acerca do 

Sprint backlog e demais informações pertinentes ao Sprint. 

 

É importante manter a empresa inteira informada sobre o que está 

acontecendo. Embora as pessoas reclamem, ou mesmo pior, façam 

falsas suposições sobre o que está acontecendo. Nós usamos a 

“página de informações do Sprint” para isso. Kniberg (2007, p.45) 
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Figura 16 - Página de Informações do Sprint 

Fonte: Kniberg (2007) 

 

Além da página de informações do Sprint, também outras ferramentas são 

utilizadas para melhorar o acesso dos envolvidos as informações do Sprint 

(Kniberg,2007, p.46) como: 

 

Criar uma pagina Wiki para facilitar a comunicação e acesso as informações e 

informar o que o time está fazendo. 

 

 
Figura 17 - Endereço Wiki 

Fonte: Kniberg (2007) 

 

Inserir uma página Dashboard no Wiki para deixar informado tudo o que está 

acontecendo nos Sprints. 
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Figura 18 - Página Dashboard 

Fonte: Kniberg (2007) 

 

Quando o Sprint está sendo finalizado o ScrumMaster informa a todos 

envolvidos que a apresentação que ocorrerá em breve. 

 

 
Figura 19 - Informativo Demo 

Fonte: Kniberg (2007) 

 

 

5.1.2.2. Sprint Backlog 

 

 

Segundo Kniberg (2007, p.47) “é hora do ScrumMaster criar um Sprint backlog. 

Ele precisa ser feito depois da reunião de planejamento do Sprint, mas antes 

da primeira reunião diária do Scrum.” 

 

 
Figura 20 - Sprint Backlog - Real 

Fonte: Kniberg (2007) 
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Segundo Kniberg (2007, p.49) podemos adicionar qualquer coluna a mais em 

nosso Sprint Backlog, porém deve-se ter certeza que esta coluna é realmente 

necessária. 

 

Segundo Palacio e Ruata (2009, p.80) “En cada ficha se refleja la información 

básica para las decisiones de la reunión: priorización, estimación, 

descomposición y asignación a los miembros del equipo.” 

 

A seguir é apresentado um Sprint Backlog da maneira que normalmente são 

utilizados em projetos Scrum: 

 

 
Figura 21 - Sprint Backlog - Incial 

Fonte: Kniberg (2007) 

 

Conforme exemplificada na figura anterior por Kniberg (2007, p.49) as 

atividades presentes no Sprint Backlog possui algumas divisões dentro do 

processo do Scrum, como: 
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1. “Não iniciado” - São as atividades que ainda não foram iniciadas por 

nenhum membro da equipe. 

 

2. “Iniciado” - São as atividades que já foram iniciadas por algum membro 

da equipe. 

 

3. “Pronto” - São as atividades que já foram finalizadas. 

 

4. Caso as atividades que estavam presentes no Sprint Backlog sejam 

todas finalizadas, devem ser inseridas as atividades que estão na 

divisão “Depois”. Kniberg (2007, p.49). 

 

5. “Itens não planejados” – São as atividades que a equipe realizou e que 

não estavam presentes no Sprint Backlog. Kniberg (2007, p.55). 

 

 
Figura 22 - Sprint Backlog – Itens não Planejados 

Fonte: Kniberg (2007) 

 

Segundo IMPROVEIT (2007, s.p.) "o ScrumMaster mantém o Sprint Backlog 

atualizado para refletir que tarefas são completadas e quanto à equipe acredita 

que será necessário para completar aquelas que ainda não estão prontas.”. 
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5.1.2.3. Gráfico de  Burndown 

 

 

Um gráfico de Burndown do Sprint mostra, em uma base diária, o quanto de 

trabalho resta na iteração atual segundo Kniberg e Skarin (2009, p.68). 

 

 
Figura 23 - Gráfico Burndown 

Fonte: Kniberg e Skarin (2009) 

 

Segundo Kniberg e Skarin (2009, p.68) descrevem o eixo Y do gráfico 

Burndown: 

 

a unidade do eixo Y é a mesma unidade utilizada nas tarefas de 

Sprint. Normalmente horas ou dias (se a equipe divide itens de 

backlog em tarefas) ou pontos de história (se a equipe não os divide). 

Entretanto, há muitas variações disso. 

 

Neste gráfico temos duas vertentes.  

 

Na linha vertical, colocamos a quantidade de pontos de estória, que é 

a quantidade de trabalho que deve ser feito para este Sprint através 

do cálculo de velocidade por atividade, é a velocidade estimada de 

todo o Sprint. Na linha horizontal, marcamos o primeiro dia do Sprint, 

por exemplo, 1º de Agosto, e esperamos terminar este Sprint no dia 

19 de agosto [...] A linha azul indica o trabalho realizado, no exemplo 

o gráfico nos mostra que no dia 16 ainda temos aproximadamente 15 

pontos de estória de trabalho para fazer. Santos (2009, s.p.).  
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 IMPROVEIT (2007, s.p.) diz que “A estimativa do trabalho que ainda resta a 

ser feito no Sprint é calculada diariamente e colocada em um gráfico, 

resultando em um Sprint Burndown Chart.". 

 

Segundo Kniberg e Skarin (2009, p.68) “o principal objetivo de um gráfico de 

Burndown é perceber facilmente, o mais cedo possível, se estamos atrás ou à 

frente do cronograma, para que possamos adaptar.”. 

 

Kniberg (2007, p.54) descrever acerca da facilidade de controle do gráfico 

Burndown: 

 

Uma olhada rápida no quadro de tarefas daria a qualquer um uma 

indicação do quão bem o Sprint está progredindo. O ScrumMaster é 

responsável por garantir que a equipe haja quando surgirem sinais de 

alarme. 

 

 
Figura 24 - Gráficos Burndown 

Fonte: Kniberg (2007) 

 

 

5.1.2.4. Reunião Diária ( Daily Scrum) 

 

 

Segundo Schwaber (2009, p.15)  "Cada time se encontra diariamente para uma 

reunião de 15 minutos chamada Reunião Diária. Essa reunião é sempre feita 

no mesmo horário e no mesmo local durante as Sprints.” 
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Durante a reunião cada membro responde as pergunta a seguir: 

1. O que ele realizou desde a última reunião diária. 

2. O que ele vai fazer antes da próxima reunião diária. 

3. Quais obstáculos estão em seu caminho (ETTINGER, 2011a, s.p.). 

 

O time se comprometeu com as metas da Sprint e com os itens do product 

backlog. E este é o momento de inspecionar o progresso da realização da meta 

da Sprint (SCHWABER, 2009, p.16). 

 

 Conforme Palacio e Ruata (2009, p.80) “reunión diaria breve, de no más de 15 

minutos, en la que cada miembro del equipo dice las tareas en las que está 

trabajando, si se ha encontrado o prevé encontrarse con algún impedimento”. 

 

Schwaber (2009, p.15) complementa a ideia anteriormente citada: 

 

As Reuniões Diárias melhoram a comunicação, eliminam outras 

reuniões, identificam e removem impedimentos para o 

desenvolvimento, ressaltam e promovem a tomada rápida de 

decisões e melhoram o nível de conhecimento de todos acerca do 

projeto. 

 

 

5.1.2.5. Reunião de Revisão da Sprint (Sprint Review)  

 

 

Segundo Palacio e Ruata (2009, p.81) “reunión realizada al final del Sprint en la 

que, con una duración máxima de 4 horas, el equipo presenta al propietario del 

producto, clientes, usuarios, gestores, el incremento construido en el Sprint.” 

 

Nesta reunião deverão estar presentes os participantes da Sprint como informa 

Schwaber (2009, p.15): 

 

A reunião inclui ao menos os seguintes elementos. O Product Owner 

identifica o que foi feito e o que não foi feito. O Time discute sobre o 

que correu bem durante a Sprint e quais problemas foram 
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enfrentados, além de como esses problemas foram resolvidos. O 

Time então demonstra o trabalho que está pronto e responde a 

questionamentos. O Product Owner então discute o Backlog do 

Produto da maneira como esse se encontra. 

 

 

5.1.2.6. Reunião de Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective) 

 

 

A última reunião do Scrum é a reunião de retrospectiva da Sprint, nela finaliza-

se o processo da Sprint que foi entregue, esta reunião tem duração fixa em três 

horas e é realizada entre a reunião de revisão e a próxima reunião de 

planejamento. 

 

Nesta reunião o time inteiro deverá estar presente para expressar-se e realizar 

as últimas atividades referentes ao último Sprint. 

 

O ScrumMaster encoraja o Time a revisar, dentro do modelo de 

trabalho e das práticas do processo do Scrum, seu processo de 

desenvolvimento, de forma a torná-lo mais eficaz e gratificante para a 

próxima. [...] A finalidade da Retrospectiva é inspecionar como correu 

a última Sprint em se tratando de pessoas, das relações entre elas, 

dos processos e das ferramentas. A inspeção deve identificar e 

priorizar os principais itens que correram bem e aqueles que, se feitos 

de modo diferente, poderiam ter deixado as coisas ainda melhores. 

Isso inclui a composição do time, preparativos para reuniões, 

ferramentas, definição de “pronto”, métodos de comunicação e 

processos para transformar itens do Backlog do Produto em alguma 

coisa “pronta”. (SCHWABER 2009, p.14-15) 

 

Na retrospectiva é importante avaliar três pontos:  

 

1. O que foi bom durante o Sprint: Se tivéssemos que fazer outra Sprint 

faríamos da mesma maneira? 
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2. Poderíamos fazer melhor: Se tivéssemos que fazer outro Sprint, 

faríamos de maneira diferente? 

3. Ações/Melhorias: Ideias concretas que poderíamos implementar no 

futuro. Segundo Santos (2009 s.p.)  

 

 
Figura 25 - Quadro de Sugestões 

Fonte: Santos (2009) 

 

 

5.2. XP (Extreme Programming) 

 

 

Segundo Beck (1999 apud SOARES, 2004, s.p.) "A Extreme Programming (XP) 

é uma metodologia ágil para equipes pequenas e médias que desenvolvem 

software baseado em requisitos vagos e que se modificam rapidamente." 

 

A XP baseia-se nas 12 práticas: Planejamento, Entregas frequentes, Metáfora, 

Projeto simples, Testes, Programação em pares, Refatoração, Propriedade 

coletiva, Integração contínua, 40 horas de trabalho semanal, Cliente presente e 

Código padrão. (SOARES, 2004, s.p.) 

 

Na XP a comunicação é tratada como um dos pontos principais para o sucesso 

da metodologia. Prega-se que a comunicação deva ser realizada de forma 

presencial e não utilizando outros meios para se comunicar. 



77 

 

A finalidade do princípio de comunicação é manter o melhor 

relacionamento possível entre clientes e desenvolvedores, preferindo 

conversas pessoais a outros meios de comunicação. A comunicação 

entre os desenvolvedores e o gerente do projeto também é 

encorajada. A forma de comunicação é um fator chave na XP: 

procura-se o máximo possível comunicar-se pessoalmente, evitando-

se o uso de telefone e o envio de mensagens por correio eletrônico 

(SOARES, 2004, s.p.). 

 

Segundo Beck (1999 apud SOARES, 2004, s.p.) "As regras, práticas e valores 

da XP proporcionam um agradável ambiente de desenvolvimento de software 

para os seus seguidores, que são conduzidos por quatro valores: comunicação, 

simplicidade, feedback e coragem." 

 

 
Figura 26 - Valores, Princípios e Praticas 

Fonte: Santos (2009) 

 

Segundo Soares (2004, s.p.) "A XP enfatiza o desenvolvimento rápido do 

projeto e visa garantir a satisfação do cliente, além de favorecer o cumprimento 

das estimativas.". 

 

Para estimativa de tempo de desenvolvimento de uma funcionalidade, no XP 

usa-se o Planning Poker. 
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Cada membro da equipe recebe um baralho de 13 cartas [...] Sempre 

que uma estória deve ser estimada, cada membro escolhe uma carta 

que representa a sua estimativa de tempo (em pontos por estória) [...] 

Se houver uma grande divergência entre duas estimativas, a equipe 

discute as diferenças e tenta chegar a uma visão comum do trabalho 

envolvido na estória [...] Depois disso, a equipe faz novamente a 

estimativa. Esse processo é repetido até que as estimativas de tempo 

cheguem a uma convergência, isto é, todas as estimativas sejam 

aproximadamente a mesma para cada estória. (KNIBERG, 2007, 

p.34). 

 

 
Figura 27 - Planning Poker 

Fonte: Santos (2009) 

 

Segundo Beck (1999 apud SOARES, 2004, s.p.) "Programação em pares: a 

implementação do código é feita em dupla, ou seja, dois desenvolvedores 

trabalham em um único computador.”.  

 

É essencial que todas as áreas estejam em sinergia para um ótimo andamento 

do projeto, é importante que as áreas se comuniquem e cooperem umas com 

as outras: 

 

Planejamento: consiste em decidir o que é necessário ser feito e o 

que pode ser adiado no projeto. A XP baseia-se em requisitos atuais 

para desenvolvimento de software, não em requisitos futuros. Além 
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disso, a XP procura evitar os problemas de relacionamento entre a 

área de negócios (clientes) e a área de desenvolvimento. As duas 

áreas devem cooperar para o sucesso do projeto e cada uma deve 

focar em partes específicas do projeto. Desta forma, enquanto a área 

de negócios deve decidir sobre o escopo, a composição das versões 

e as datas de entrega, os desenvolvedores devem decidir sobre as 

estimativas de prazo, o processo de desenvolvimento e o cronograma 

detalhado para que o software seja entregue nas datas especificadas. 

(BECK, 1999 apud SOARES, 2004, s.p.)   

 

 
Figura 28 - Quadro de Stories 

Fonte: Santos (2009) 

 

Uma das práticas mais importante do XP é o feedback, pois se torna uma 

maneira bem eficiente de se comunicar e adiantar as possíveis alterações ou 

erros do sistema. 

 

A prática do feedback constante significa que o programador terá 

informações constantes do código e do cliente. A informação do 

código é dada pelos testes constantes [...] Em relação ao cliente, o 

feedback constante significa que ele terá frequentemente uma parte 

do software totalmente funcional para avaliar. O cliente então 

constantemente sugere novas características e informações aos 

desenvolvedores. Eventuais erros e não conformidades são 

rapidamente identificados e corrigidos nas próximas versões. Desta 
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forma, a tendência é que o produto final esteja de acordo com as 

expectativas reais do cliente. (SOARES, 2004 s.p.). 

 

 
Figura 29 - Tarefas Visuais 

Fonte: Santos (2009) 

 

Segundo Beck (1999 apud SOARES, 2004, s.p.)  "é fundamental a participação 

do cliente durante todo o desenvolvimento do projeto [...] para sanar todas as 

dúvidas de requisitos, evitando atrasos e até mesmo construções erradas." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

6. COMBINANDO GERENCIAMENTOS DAS COMUNICAÇÕES COM 

METODOLOGIAS ÁGEIS 

 

 

Neste capitulo é apresentado algumas técnicas utilizadas no gerenciamento de 

projetos que iremos ajustá-las para que possam ser utilizadas nos projetos que 

utilizam as metodologias ágeis. 

 

Segundo Manifesto (2001, s.p.) e TenStep (2007, p.14) é possível realizar a 

junção de boa comunicação e metodologias ágeis. Pessoas relacionadas a 

negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente, 

durante todo o curso do projeto. Gerando uma comunicação pró-ativa para 

ajudar a superar erros.  

 

Ettinger (2011b, s.p.) descreve acerca da matriz de comunicação: 

 

 A matriz de comunicação é uma ferramenta que especifica quais 

documentos serão comunicados, para quais stakeholders, em que 

frequência (quando) e por qual meio (como). Ela deve estar presente 

dentro do plano de comunicação do projeto. Para um melhor 

entendimento, observe a matriz abaixo. 

 

 
Figura 30 - Matriz de Comunicação 

Fonte: Revista Mundo PM – Ed. 37. apud ETTINGER (2011b) 

 

Segundo Ettinger (2011b, s.p.) “A matriz de comunicação pode ainda ser 

utilizada como ferramenta de apoio para projetos que utilizem metodologias 

ágeis de desenvolvimento.”. 
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Segundo Ettinger (2011b, s.p.) descreve acerca da possibilidade de utilizar a 

matriz de comunicação com Scrum: 

 

O framework Scrum, o qual desenvolve a comunicação por 

intermédio de Daily Meeting, Burndown Charts, Quadro de Kanban, 

etc. Sim, estas ferramentas permitem a comunicação e visibilidade do 

projeto, mas existem outras necessidades que estas ferramentas não 

atendem. É nesse ponto que entra a utilidade da matriz de 

comunicação: técnica complementar para apoio à adequada 

comunicação em projetos ágeis. 

 

 
Figura 31 - Matriz de Comunicação para Projetos com Scrum 

Fonte: http://blogdoabu.blogspot.com. apud ETTINGER (2011b) 

 

Segundo Ettinger (2011b, s.p.) destaca a importância da comunicação nos 

projetos: 

 

a comunicação em projetos tem que ser tratada como as demais 

gestões (custos, riscos, escopo, integração, etc.): um permanente 

facilitador para obtenção de sucesso em projetos. Trata-se de uma 

gestão bastante crítica, pois, se desprezada ou negligenciada, pode 

produzir onerosos retrabalhos, arruinar cronogramas, aumentar os 

riscos e custos, etc. 

 

A seguir visualizamos outra matriz que ajuda na comunicação dentro do projeto 

evitando desencontros e tarefas sem seu respectivo responsável.  

 

ABU, Nelson. (2009, s.p.) questiona. “Por que a matriz de responsabilidade é 

importante? Simples, ela que determina quem é responsável por cada tarefa 

que tem que ser executada no projeto.”. 
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Segundo o próprio ABU, Nelson. (2009, s.p.) a utilização da matriz de 

responsabilidade ajuda deixar claro quem são os responsáveis por cada tarefa 

pendente, auxiliando o gerenciamento que saberá o responsável pela atividade 

e também para os departamentos que são os responsáveis em alocar os 

recursos. 

 

 
Figura 32 - Matriz de Responsabilidade Scrum 

Fonte: ABU (2009) 

 

Na matriz de responsabilidade podemos definir um responsável por cada 

atividade, desde os membros da equipe até o Product Owner e o ScrumMaster 

no caso da metodologia utilizada for o Scrum. A matriz de responsabilidade não 

está presa a nenhum tipo de metodologia, ela é totalmente adaptável. 

 

Segundo ABU, Nelson. (2009, s.p.) dentro da estrutura do Scrum nos sabemos 

muito bem qual a responsabilidade da equipe, do ScrumMaster e do PO. Mas 

nem todos os envolvidos no projeto sabem como funciona o processo de 

trabalho do Scrum e podemos ter a qualquer momento recursos humanos de 

departamentos funcionais da empresa que estão executando o projeto alocado 

de maneira parcial em nosso projeto. 
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7.  PESQUISA DE CAMPO 

 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo em caráter exploratório com pessoas de 

várias empresas diferente, esta pesquisa foi realizada através de um 

questionário, que levou em conta pontos pertinentes e relevantes ao trabalho, 

abordamos os seguintes temas comunicação, PMBOK e métodos ágeis. 

 

A pesquisa de campo foi realizada com aproximadamente 30 pessoas que 

desenvolvem seus trabalhos em empresas desenvolvedoras de software, e 

após o preenchimento do questionário foi realizado um levantamento a partir 

das respostas e verificado o quanto as empresas utilizam metodologias ágeis e 

se praticam as melhores praticas de gerenciamento de projetos. 

 

Abaixo segue questionário. 

 

Questão I – Qual o papel exercido por você nos proj etos em que você 

participou?  

 

a) Gerente de Projeto  

b) Líder de equipe 

c) Membro da equipe  

d) Outro. Qual?  

 

Questão II – Como considera a utilização das boas p ráticas do PMBOK 

nos projetos que você participou? 

 

a) São utilizadas as boas práticas do PMBOK, e obteve melhorias nos 

resultados. 

b) São utilizadas as boas práticas do PMBOK, e não obteve melhorias 

resultados. 

c) Não são utilizadas ou são pouco utilizadas às boas práticas do PMBOK, para 

melhores resultados deveríamos ter uma maior utilização. 
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d) Não são utilizadas ou são pouco utilizadas às boas práticas do PMBOK, não 

sendo necessária uma maior utilização. 

e) Desconheço as boas práticas do PMBOK. 

 

Questão III - Como considera a utilização das metod ologias ágeis nos 

projetos que você participou? 

 

a) São utilizadas uma ou mais metodologias ágeis, e obtivemos melhorias nos 

resultados. 

b) São utilizadas uma ou mais metodologias ágeis, e não obtivemos melhorias 

nos resultados. 

c) Não utilizamos nenhuma metodologia ágil, e alcançamos bons resultados. 

d) Não utilizamos nenhuma metodologia ágil, e não alcançamos bons 

resultados. 

e) Desconheço as metodologias ágeis. 

 

Questão IV - Como considera o acesso as informações  nos projetos que 

você participou? 

 

a) Ótimo, temos acesso a todas as informações detalhadas do projeto. 

b) Bom, temos acesso a todas as informações importantes dos detalhes do 

projeto.  

c) Ruim, não temos acesso a informações importantes do projeto. 

d) Péssimo, temos menos acesso do que o necessário para o bom andamento 

do trabalho. 

 

Questão V - Como considera que é realizada a comuni cação entre os 

envolvidos nos projetos que você participou? 

 

a) Ótimo, todos os envolvidos estão cientes do andamento do projeto e sabem 

perfeitamente quais são suas atividades. 

b) Bom, nem todos os envolvidos estão cientes do andamento do projeto, 

porém, sabem perfeitamente quais são suas atividades. 
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c) Ruim, nem todos os envolvidos estão cientes do andamento do projeto, e 

não estão completamente cientes das suas atividades. 

d) Péssimo nenhum envolvido está ciente do andamento do projeto, e não 

estão cientes das suas atividades. 

 

Questão VI - Como considera a documentação produzid a nos projetos 

que participou? 

 

a) Elaborada com informações pertinentes ao projeto e gerada para todas as 

áreas envolvidas. 

b) Elaborada com informações pertinentes ao projeto, porém, não gerada para 

algumas áreas envolvidas. 

c) Elaborada com poucas informações, porém, gerada para todas as áreas 

envolvidas. 

d) Elaborada com poucas informações e não gerada para algumas áreas 

envolvidas. 

 

Questão VII – Como considera a entrega dos projetos  em relação a prazo?  

 

a) No prazo e sem solicitações de mudanças por parte do cliente. 

b) No prazo e com solicitações de mudanças por parte do cliente. 

c) Após o prazo e sem solicitações de mudanças por parte do cliente. 

d) Após o prazo e com solicitações de mudanças por parte do cliente, porém, o 

tempo que levou era o necessário por causa das novas solicitações. 

e) Após o prazo e com solicitações de mudanças por parte do cliente, porém, 

poderia ser entregue no prazo mesmo com as novas solicitações. 
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Questão VIII - Considere os projetos em que os praz os não foram 

proporcionais a complexidade da transação e os mesm os não foram 

cumpridos conforme o estimado. Qual a causa para o não cumprimento 

do prazo estimado?  

 

a) Houve falhas na comunicação, pessoas importantes para o projeto não 

estavam envolvidas.  

b) Estimativas incorretas por parte da própria equipe, por desconhecer a 

capacidade dos envolvidos no projeto. 

c) Estimativas agressivas por pressão do cliente, por desconhecer a 

capacidade da equipe envolvida no projeto.  

d) Outro motivo. Qual?  

 

Questão IX- Considere os projetos que ocorreram pro blemas durante seu 

desenvolvimento. Que causa você considera que levar am a esta 

situação?  

 

a) Falta de experiência da equipe.  

b) Falta de conhecimento do cliente dos requisitos desejados  

c) Falta de conhecimento das equipes das atividades a serem realizadas 

d) Falta de envolvimento do cliente  

e) Falta de entrosamento da equipe  

f) Falta de controles formais da produtividade e desempenho da equipe  

g) Outro motivo. Qual?  
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7.1. Resultado da Pesquisa 

 

 

Questão I – Qual o papel exercido por você nos proj etos em que você 

participou?  

 

15% - Gerente de Projeto  

25% - Líder de equipe  

60% - Membro da equipe  

0% - Outro. Qual?  

 

Questão II – Como considera a utilização das boas p ráticas do PMBOK 

nos projetos que você participou? 

 

 20% - São utilizadas as boas práticas do PMBOK, e obteve melhorias nos 

resultados.  

10% - São utilizadas as boas práticas do PMBOK, e não obteve melhorias 

resultados.  

35% - Não são utilizadas ou são pouco utilizadas às boas práticas do PMBOK, 

para melhores resultados deveríamos ter uma maior utilização.  

15% - Não são utilizadas ou são pouco utilizadas às boas práticas do PMBOK, 

não sendo necessária uma maior utilização. 

20% - Desconheço as boas práticas do PMBOK.  

 

Questão III - Como considera a utilização das metod ologias ágeis nos 

projetos que você participou? 

 

40% - São utilizadas uma ou mais metodologias ágeis, e obtivemos melhorias 

nos resultados. –  

10% - São utilizadas uma ou mais metodologias ágeis, e não obtivemos 

melhorias nos resultados.   

25% - Não utilizamos nenhuma metodologia ágil, e alcançamos bons 

resultados.  
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10% - Não utilizamos nenhuma metodologia ágil, e não alcançamos bons 

resultados.  

15% - Desconheço as metodologias ágeis. 

 

Questão IV - Como considera o acesso as informações  nos projetos que 

você participou? 

 

30% - Ótimo, temos acesso a todas as informações detalhadas do projeto. –  

65% - Bom, temos acesso a todas as informações importantes dos detalhes do 

projeto.  

5% - Ruim, não temos acesso a informações importantes do projeto.  

0% - Péssimo, temos menos acesso do que o necessário para o bom 

andamento do trabalho. 

 

Questão V - Como considera que é realizada a comuni cação entre os 

envolvidos nos projetos que você participou? 

 

15% - Ótimo, todos os envolvidos estão cientes do andamento do projeto e 

sabem perfeitamente quais são suas atividades.  

70% - Bom, nem todos os envolvidos estão cientes do andamento do projeto, 

porém, sabem perfeitamente quais são suas atividades.  

15% - Ruim, nem todos os envolvidos estão cientes do andamento do projeto, 

e não estão completamente cientes das suas atividades. 

0% - Péssimo nenhum envolvido está ciente do andamento do projeto, e não 

estão cientes das suas atividades. 

 

Questão VI - Como considera a documentação produzid a nos projetos 

que participou? 

 

10% - Elaborada com informações pertinentes ao projeto e gerada para todas 

as áreas envolvidas.  

70% - Elaborada com informações pertinentes ao projeto, porém, não gerada 

para algumas áreas envolvidas. 
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15% - Elaborada com poucas informações, porém, gerada para todas as áreas 

envolvidas.  

5% - Elaborada com poucas informações e não gerada para algumas áreas 

envolvidas. 

 

Questão VII – Como considera a entrega dos projetos  em relação a prazo?  

 

0% - No prazo e sem solicitações de mudanças por parte do cliente.  

40% - No prazo e com solicitações de mudanças por parte do cliente.  

10% - Após o prazo e sem solicitações de mudanças por parte do cliente.  

40% - Após o prazo e com solicitações de mudanças por parte do cliente, 

porém, o tempo que levou era o necessário por causa das novas solicitações. 

10% - Após o prazo e com solicitações de mudanças por parte do cliente, 

porém, poderia ser entregue no prazo mesmo com as novas solicitações. 

 

Questão VIII - Considere os projetos em que os praz os não foram 

proporcionais a complexidade da transação e os mesm os não foram 

cumpridos conforme o estimado. Qual a causa para o não cumprimento 

do prazo estimado?  

 

50% - Houve falhas na comunicação, pessoas importantes para o projeto não 

estavam envolvidas. 

10% - Estimativas incorretas por parte da própria equipe, por desconhecer a 

capacidade dos envolvidos no projeto.  

30% - Estimativas agressivas por pressão do cliente, por desconhecer a 

capacidade da equipe envolvida no projeto.  

10% - Outro motivo. Qual?  

 

Questão IX- Considere os projetos que ocorreram pro blemas durante seu 

desenvolvimento. Que causa você considera que levar am a esta 

situação?  

 

10 % - Falta de experiência da equipe  
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50% - Falta de conhecimento do cliente dos requisitos desejados  

15% - Falta de conhecimento das equipes das atividades a serem realizadas. 

25% - Falta de envolvimento do cliente 

0% - Falta de entrosamento da equipe -  

0% - Falta de controles formais da produtividade e desempenho da equipe 

0% - Outro motivo. Qual? 

 

 

7.2. Análise do Resultado da Pesquisa 

 

 

Em relação ao papel exercido pelos participantes nos projetos, a grande 

maioria se denominou “membro da equipe”, sendo a maioria analista de 

sistemas e desenvolvedor e os demais 40% são gerentes de projetos ou líder 

de equipe. 

 

Em relação à utilização das práticas do PMBOK 35% dos participantes 

disseram que as mesmas não são utilizadas ou são pouco utilizadas e para 

melhores resultados deveriam ter uma maior utilização, porém somente 30% 

dos participantes conhecem as boas práticas do PMBOK e desses 20% 

obtiveram melhorias nos resultados. Com as metodologias ágeis 50% dos 

participantes a utilizam e desses 10% disseram que não obtiveram uma 

melhoria com a utilização da mesma, 25% não utilizam nenhum metodologia 

ágil e alcançaram bons resultados. Com esses dois cenários vale destacar que 

80% dos participantes que utilizam metodologias ágeis obtiveram bons 

resultados assim como 60% dos que utilizam as melhores práticas do PMBOK 

também obtiveram melhorias nos resultados. 

 

Um dado muito importante foi o acesso dos participantes as informações dos 

projetos, 95% disseram terem “ótimo” ou “bom” acesso a todas as informações 

importantes dos projetos. Outro fato que chamou a atenção foi à comunicação 

entre os envolvidos nos projetos, 70% acreditam que a comunicação é boa, 

porém nem todos os envolvidos estão cientes do andamento do projeto, porém, 
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sabem perfeitamente quais são suas atividades. E demais participantes estão 

em situações opostas, enquanto 15% vê a comunicação entre os envolvidos, 

ruim, e que alguns nem estão completamente cientes das suas atividades. Os 

outros 15% visualizam a comunicação como ótima e que todos os envolvidos 

sabem perfeitamente quais são suas atividades. 

 

A maioria dos participantes declarou que as documentações são elaboradas 

com informações pertinentes ao projeto, porém, não gerada para algumas 

áreas envolvidas, porém 15% dos participantes reclamaram que as 

documentações são elaboradas com poucas informações, porém, gerada para 

todas as áreas envolvidas.  

 

Acerca dos prazos temos dois dados preocupantes 90% dos projetos sofreram 

mudanças durante o seu desenvolvimento, e desses somente 40% cumpriu o 

prazo acordado com o cliente. E 60% de todos os projetos tiveram seus prazos 

descumpridos tendo ou não solicitação de mudanças durante o seu 

desenvolvimento. E a maior causa dos atrasos (60%) segundo os participantes 

da pesquisa são as falhas na comunicação, e completam que pessoas 

importantes para o projeto não estavam envolvidas.  

Outra informação que sugere um melhor gerenciamento é que 30% dos 

participantes creditam às estimativas agressivas do cliente, por desconhecer a 

capacidade da equipe envolvida no projeto, como a causa dos atrasos na 

entrega da funcionalidade.  

 

Finalizando a pesquisa 75% dos participantes creditam aos clientes os 

problemas durante o desenvolvimento, 50% à falta de conhecimento do cliente 

dos requisitos desejados e outros 25% à falta de envolvimento do mesmo. 

 

Verifica-se que a falta do cliente ou até mesmo uma participação superficial 

durante o projeto faz com que o projeto tenha sérios problemas em seu 

desenvolvimento, pois no mínimo três resultados negativos partiram de 

possíveis problemas com os clientes, tanto pelas mudanças no escopo ou pela 

não participação efetiva durante o projeto. 
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Mesmo com uma alta porcentagem de pessoas que não conhecem as 

melhores praticas do gerenciamento de projetos, as mesmas creem que se o 

mesmo for implantando e seguido alcançarão melhores resultados. Vale 

novamente destacar a ótima porcentagem dos participantes que utilizam as 

metodologias ágeis obtiveram bons resultados. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

A comunicação deve ser tratada como prioridade em todos os setores, 

principalmente no setor coorporativo, pois a falta deste importante processo 

impacta sempre de maneira negativa seus respectivos projetos, no caso de 

uma fábrica de software, atinge diretamente o produto final. 

 

O projeto que possui falhas em sua comunicação está fadado ao fracasso, pois 

a comunicação é fator essencial para o sucesso do mesmo, a informação é 

fonte de conhecimento e a mesma faz que com todos os envolvidos em tal 

processo estejam cientes de suas atividades e responsabilidades. 

 

Na falta de uma boa gerência de comunicação os processos ficam vulneráveis 

a suposições, isso faz com que os envolvidos pensem e tomem atitudes de 

acordo com seu entendimento. Porém o entendimento deste indivíduo pode 

não ser o correto, por isso se faz importante o uso correto da informação, fazer 

com que todas as áreas, setores e pessoas estejam estritamente em sintonia, 

que todos os detalhes estejam disponíveis e atualizados. 

 

É importante inserir em todas as atividades, regras e padronizações bem 

definidas. Muitos podem pensar que isso trará mais burocracia ao projeto e que 

o tempo para a realização do mesmo será maior. O que acontece é 

exatamente o contrário, pois quando falamos de padronizações fazemos com 

que as atividades sigam uma mesma linha, deixando todos os envolvidos 

cientes de como suas atividades devem ser executadas. 
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Através das metodologias ágeis, a afirmação anterior é confirmada. Se 

pensarmos na quantidade de reuniões que são realizadas para o planejamento 

da Sprint até a sua entrega final, pode-se notar que esta grande quantidade de 

encontros podem gerar atrasados ao desenvolvimento do projeto, é 

exatamente o oposto que acontece, pois este tempo é utilizado de uma 

maneira pró-ativo. É utilizado para aproximar os envolvidos de um determinado 

projeto, assim como para que todos estejam alinhados e comprometidos com 

suas atividades e responsabilidades. 

 

Nesses encontros, todos tem a oportunidade de se comunicar com os demais 

integrantes do projeto, cada encontro tem o seu objetivo claro, desde estimar o 

tempo para a realização de uma transação, passando por uma reunião diária 

onde há a possibilidade de apresentar a evolução de suas atividades, até o 

encontro onde haverá a oportunidade de expor suas ideias. 

 

Estabelecer um plano de comunicação, uma matriz de responsabilidade, dentre 

outras ferramentas ou técnicas,faz com que o projeto que está sendo tratado 

seja realizado conforme o acordado ou muito próximo dele. 

 

Pois a regra está definida e clara quando se utilizam essas ferramentas, mas 

uma vez enfatizo que desta maneira todos estão cientes do que realmente 

entregarão e do que receberão. Não comprometendo os prazos, escopo e mais 

ainda a qualidade de produto. 

 

De acordo com o estudo realizado ficou evidente que a comunicação esteja ela 

em qualquer parte do processo, impacta todo o escopo do projeto, com isso 

outros processos também serão afetados. 

 

Utilizar as melhores práticas do gerenciamento de projeto juntamente ao 

desenvolvimento ágil é garantia de sucesso. Pois um trás consigo o conceito 

da melhor maneira de trabalhar com determinado assunto, por outro lado o 

outro é eficaz e ágil para desenvolver seus processos. 
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O mais importante é tratar cada projeto como um projeto especifico, cada 

projeto tem suas características próprias e os processos nele inseridos devem 

estar de acordo com os envolvidos e com a realidade do projeto. A proposta é 

saber quais técnicas podem ser utilizadas em determinadas situações e 

empregá-las quando necessário. 

 

Desta forma, espera-se que os projetos sejam bem definidos do inicio até o 

final. E que desde a sua concepção, todas as informações e detalhes sejam 

comunicados, todos os envolvidos ajudem a manter os meios de comunicação 

disponíveis e atualizados. Para que qualquer projeto alcance êxito faz-se 

necessário o desapego com as informações, para que as mesmas estejam 

disponíveis para todos. 
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