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RESUMO 

 

A necessidade de desenvolvimento de softwares cada vez mais complexos é fruto 
dos fenômenos da globalização e da busca pela racionalização de processos. O 
objetivo da dissertação é efetuar o controle do desenvolvimento de projetos de 
software, de tal maneira que os projetos de pequeno porte não interfiram, 
interrompam ou atrasem o desenvolvimento dos projetos de grande porte. A 
metodologia desenvolvida nesta dissertação inicia com a criação de uma cultura de 
projetos em uma fábrica de software para que todos os envolvidos possam ter uma 
padronização de conhecimentos básicos no assunto e a mesma visão sobre 
projetos. Também na metodologia é abordada a adoção de uma unidade de medida 
para os projetos de software de grande e pequeno porte, para que ao utilizar a 
gestão de controle dos projetos proposta, torne possível agilizar e controlar o volume 
de projetos envolvidos. Para auxiliar nesta etapa de controle e visualização do 
andamento dos desenvolvimentos, foram utilizados softwares de controle de projetos 
e ferramentas que foram desenvolvidas como software de apoio para agilizar a 
manipulação e integração destes softwares de controle. Um estudo de caso é 
apresentado, em uma grande empresa de desenvolvimento de software do noroeste 
do Paraná, que possui aproximadamente 2.000 colaboradores em todo o Brasil. O 
estudo é aplicado de forma a demonstrar como o gerenciamento de projetos auxiliou 
na melhora das etapas de desenvolvimento de software e em seu papel de interação 
e integração nos processos de produção de software. Os resultados são 
apresentados de forma a comparar uma forma tradicional de trabalho em um estudo 
de caso, com a aplicação da metodologia desenvolvida nesta dissertação. A 
aculturação teve um papel fundamental na padronização do tratamento de projetos 
dentro da empresa, facilitando a aplicação da metodologia através de um estudo de 
caso que possibilitou visualizar o progresso no controle dos projetos e acima de tudo 
da entrega dos softwares aos clientes dentro ou próximo a um prazo estimado. O 
que agregou a qualidade do resultado qualitativo em 55% de melhora no 
cumprimento dos prazos e uma melhora de 50% no andamento dos projetos. Com 
isto, foi elaborada uma proposta de gestão que integra o desenvolvimento de 
projetos de pequeno e grande porte, no desenvolvimento de produtos em uma 
fábrica de software. Finalmente são apresentadas as conclusões e recomendações 
de trabalhos futuros.  
 

Palavras-chave: Projeto de software. Gerenciamento de projetos. Grandes projetos. 
Metodologia de gerenciamento do desenvolvimento de softwares. 
 

  



 

ABSTRACT 

 

 

The need to develop more complex softwares is a result of globalization and the 
search of streamlining production processes. The objective of this essay is to perform 
the development control of projects of software, so that minor projects don´t interfere, 
disrupt or delay the development of major projects. The methodology developed in 
this essay begins by generating a project culture in a software factory so that people 
involved may have the same basic knowledge about the subject and the same point 
of view about the projects.  Also in the methodology we proposed the adoption of a 
measure unit for the projects of software, minor and major ones, so when using the 
suggested project- control management, it could be possible to streamline and also 
to control the number of projects involved. To assist in this step of control and 
visualization of progress we used project-control softwares and tools that were 
developed as support softwares to streamline the handling and integration of these 
control softwares. A case study is presented in an enterprise of software 
development in the northeast of Paraná, with approximately 2.000 employees 
throughout Brazil.  This study was performed in a way it was possible to demonstrate 
how project management helped to improve the steps of software development and 
also improved its role in the interaction and integration in the process of software 
production. The results are presented in order to compare a traditional way of 
working and a  case study using the methodology developed in this essay. This 
acculturation had a fundamental role in the standardization on how to deal with 
projects in an enterprise, facilitating the application of the methodology through a 
case study, which made it possible to view the progress in controlling the projects 
and above     all to view the progress on handing out the softwares back to clients 
within the deadline. It added 55% of improvement in the fulfillment of deadlines and 
50% of improvement in the progress of the projects. With that in mind we prepared a 
proposal of management that combines the development of major and minor projects 
to develop the products in a software factory. Finally we present the conclusions and 
recommendations for future works. 
 
Key-words – Project of software, Project management,                                                    
Major projects, Management methodology of software development 
  



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

FIGURA 1. Estrutura da fundamentação teórica ....................................................... 19 

FIGURA 2. Integrações das áreas de conhecimento. ............................................... 23 

FIGURA 3. Gráfico percentual de problemas ocorridos em projetos de TI. .............. 26 

FIGURA 4. Gráfico índices de percentuais dos problemas em projetos de TI. ......... 26 

FIGURA 5. Gráfico de habilidades requeridas para os gerentes de projetos de TI. .. 33 

FIGURA 6. Macro fluxo de desenvolvimento de SD .................................................. 44 

FIGURA 7. Estrutura da metodologia ........................................................................ 45 

FIGURA 8. Macro fluxo de entrada de SDs............................................................... 49 

FIGURA 9. Integração da metodologia com os softwares de apoio .......................... 55 

FIGURA 10. Gráfico referente ao percentual de respostas por área/departamento .. 62 

FIGURA 11. Gráfico referente ao percentual de respostas por cargo ....................... 63 

FIGURA 12. Fotos do evento Workshop em Projetos ............................................... 68 

FIGURA 13. Compilação de fotos das palestras ....................................................... 71 

FIGURA 14. Compilação de fotos dos encontros dos ciclos de capacitação ............ 74 

FIGURA 15. Fotos da reunião de lançamento da fase de controle semanal ............. 76 

FIGURA 16. Fotos da reunião semanal de controle dos prazos das solicitações ..... 76 

FIGURA 17. Gráfico comparativo de status dos projetos de desenvolvimento ......... 82 

FIGURA 18. Gráfico comparativo de projetos de desenvolvimento por fase ............ 82 

FIGURA 19. Confirmação de abertura do pool de recursos. ..................................... 96 

FIGURA 20. Ambiente de desenvolvimento de programas Microsoft Visual Basic ... 98 

FIGURA 21. Lista de arquivos contendo os fontes dos programas desenvolvidos ... 98 

FIGURA 22. Opção de importar os programas para o Visual Basic .......................... 99 

FIGURA 23. Tela de referências às bibliotecas de programação do Visual Basic .... 99 

FIGURA 24. Opções de apoio ao projeto de solicitações ....................................... 100 

FIGURA 25. Configuração de Macros ..................................................................... 101 

FIGURA 26. Opção de configuração da letra de atalho .......................................... 101 

FIGURA 27. Listagem das tarefas futuras dos projetos .......................................... 104 

FIGURA 28. Listagem das tarefas atrasadas dos projetos ..................................... 104 

FIGURA 29. Listagem das solicitações apresentadas em três estágios ................. 105 

FIGURA 30. Tela de manutenção de uma solicitação e suas tarefas ..................... 106 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

 

TABELA 1. Controle da comunicação ....................................................................... 32 

TABELA 2. Comparativo das abordagens e resultados do estado da arte ............... 42 

TABELA 3. Demonstrativo da metodologia: fases, envolvidos e objetivos ................ 45 

TABELA 4. Combinação de cores dos estágios e situações dos projetos ................ 58 

TABELA 5. Cores de fundo das abas do arquivo Excel nas listagem ....................... 58 

TABELA 6. Perfil dos colaboradores questionados ................................................... 63 

TABELA 7. Nível de aderência dos entrevistados ..................................................... 64 

TABELA 8. Respostas do questionário sobre o grau de aderência em gestão de 

projetos ..................................................................................................................... 65 

TABELA 9. Respostas do questionário sobre o grau de aderência em processos de 

desenvolvimento ....................................................................................................... 66 

TABELA 10. Relação da quantidade de inscritos para o Workshop .......................... 69 

TABELA 11. Relação de inscritos para o Workshop por departamento .................... 69 

TABELA 12. Resultado do questionário de avaliação do Workshop ......................... 70 

TABELA 13. Relação da quantidade de colaboradores para as palestras ................ 71 

TABELA 14. Resultado do questionário de avaliação das Palestras ........................ 72 

TABELA 15. Assuntos e datas dos ciclos de capacitação ........................................ 73 

TABELA 16. Relação da quantidade de colaboradores para ciclos de capacitação . 73 

TABELA 17. Resultado do questionário de avaliação do Ciclo de Capacitação ....... 74 

TABELA 18. Comparação das metodologias: da empresa e a aplicada ................... 79 

TABELA 19. Universo de projetos no início da aplicação da metodologia ................ 79 

TABELA 20. Quantidade de projetos da área comercial avaliados ........................... 81 

TABELA 21. Tabela comparativa de média de dias dos projetos .............................. 83 

TABELA 22. Tabela comparativa de média de dias dos projetos em 2013 ............... 84 

TABELA 23. Informações sobre os projetos da área comercial ................................ 97 

  



 

LISTA DE SIGLAS 

 

ACIC – Associação Comercial e Industrial de Cianorte 

CMM – Capability Maturity Model 

CMMI – Capability Maturity Model Integration 

MPS.BR – Melhoria de Processo do Software Brasileiro  

PL – Private Label 

PMI – Project Management Institute 

PMBOK – Project Management Body of Knowledge 

PTC – Proposta Técnico Comercial 

SCs – Solicitações de Correção 

SDs – Solicitações de Desenvolvimento 

TI – Tecnologia da Informação 

VBA – Visual Basic for Applications 

  



 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 14 

1.1 CONTEXTO ...................................................................................................... 14 

1.2 OBJETIVOS ...................................................................................................... 15 

1.2.1 Objetivo geral .................................................................................................. 15 

1.2.2 Objetivos específicos ...................................................................................... 15 

1.3 JUSTIFICATIVA ................................................................................................ 15 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ................................................................... 18 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................ 19 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE SOFTWARE ..................................... 19 

2.2 DEFINIÇÃO DE PROJETOS ............................................................................ 21 

2.3 GERÊNCIA DE PROJETOS ............................................................................. 21 

2.4 GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO ............................................................ 22 

2.5 GERENCIAMENTO DE ESCOPO .................................................................... 23 

2.6 GERENCIAMENTO DO TEMPO ...................................................................... 25 

2.7 GERENCIAMENTO DE CUSTOS .................................................................... 28 

2.8 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ............................................ 28 

2.9 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES ................................................... 30 

2.10 GERENCIAMENTO DE RISCOS ...................................................................... 34 

2.11 GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES ............................................................. 35 

2.12 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE ............................................................... 36 

3 ESTADO DA ARTE .............................................................................................. 38 

3.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO ..................................................... 43 

4 METODOLOGIA ................................................................................................... 44 

4.1 ACULTURAÇÃO EM PROJETOS (FASE 1)..................................................... 46 

4.2 CONTROLE SEMANAL DOS PRAZOS DAS SOLICITAÇÕES (FASE 2) ........ 48 



 

4.2.1 Etapas para o controle semanal dos prazos das solicitações ......................... 50 

4.2.2 Pressupostos para o controle semanal dos prazos das solicitações .............. 52 

4.2.3 Restrições do controle semanal dos prazos das solicitações ......................... 53 

4.2.4 Resultados esperados com o controle semanal dos prazos das solicitações. 53 

4.3 UTILIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE APOIO (FASE 3)

 ...........................................................................................................................53 

4.3.1 Softwares necessários de apoio ..................................................................... 55 

4.3.2 Instalação e execução do programa de apoio desenvolvido .......................... 57 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO ..................................................... 59 

5 ESTUDO DE CASO .............................................................................................. 60 

5.1 APLICAÇÃO DA ACULTURAÇÃO EM PROJETOS ......................................... 62 

5.1.1 Primeira etapa: Workshop em Projetos .......................................................... 67 

5.1.2 Segunda etapa: palestra, “Uma visão geral de projetos”. ............................... 70 

5.1.3 Terceira etapa: ciclo de capacitação em projetos ........................................... 72 

5.2 APLICAÇÃO DO CONTROLE SEMANAL DOS PRAZOS DAS SOLICITAÇÕES

 ...........................................................................................................................75 

5.3 COMPARAÇÃO DA METODOLOGIA .............................................................. 77 

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................. 81 

7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS ........................................................ 85 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 86 

APÊNDICES ............................................................................................................. 91 

 

 

 



14 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

 A evolução na informática, assim como a automatização de equipamentos e 

a necessidade de controles e processos torna os softwares cada vez mais 

essenciais. A evolução deve contemplar desde o desenvolvimento de softwares que 

integrem a sensibilidade ao toque de telas, passando pela geolocalização ou mesmo 

uma identificação de radiofrequência. 

 Com a demanda de desenvolvimento de softwares cada vez mais crescente 

e integrada, surge a necessidade de um controle mais apurado nos processos de 

desenvolvimento de um software. As metodologias de projeto dão um ótimo apoio à 

organização destes processos e em suas transições. 

O crescimento desta área pode ser observado através do ranking The top 

Jobs for 2013 segundo a Forbes apud Formidia (2013), que elenca 18 profissões e 

foi baseado nos índices de aumento de vagas registrados desde 2010 nos Estados 

Unidos. Em primeiro lugar no ranking está o desenvolvimento de softwares que, 

durante o período, teve 70.872 novos empregos gerados (um crescimento de 7%). 

 Outro ponto que deve ser observado é a produtividade em relação ao tempo 

de desenvolvimento de um software. Com ferramentas que a cada instante geram 

mais códigos e com a constante evolução das tecnologias, as filas de necessidade 

de desenvolvimento se tornam cada vez maiores nas fábricas de softwares. Tais 

filas são compostas por projetos de grande e pequeno porte e um dos principais 

problemas de uma fábrica de software é a administração da agenda para produção. 

Esta agenda deve atender adequadamente a execução de ambos os tipos 

(pequenos e grandes) sem que um interfira negativamente sobre o outro. Para fins 

deste trabalho os projetos que requerem até 500 horas para sua realização foram 

adotados como de pequeno porte, por fruto de experiência da empresa do estudo de 

caso. 

 Com o intuito de amenizar este efeito de interrupção e atraso nos grandes 

projetos, nesta dissertação foi criada uma metodologia de apoio às fábricas de 

software. Alguns resultados desta metodologia foram caracterizados com o apoio de 

uma de suas etapas, onde foi possível criar a cultura de projetos, o que possibilitou a 

implementação das demais etapas da metodologia. Foi possível, ainda, avaliar com 
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um estudo de caso, que a equiparação de tempo obtida para todos os projetos de 

desenvolvimento permitiu a melhora no detalhamento dos projetos, eliminando o 

cancelamento de projetos mal detalhados e estimando adequadamente os prazos de 

conclusão estimados para os projetos.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Aumentar a produtividade em uma fábrica de software.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos são: 

a. Identificar os princípios que norteiam os processos e os projetos de 

desenvolvimento de software através de pesquisa bibliográfica; 

b. Avaliar, por meio de um estudo empírico e analítico, a visão dos 

envolvidos nos projetos de produção de software com relação à aderência às 

metodologias de projetos para desenvolvimento de softwares em uma fábrica de 

software; 

c. Avaliar, de modo quali-quantitativo, o impacto do desenvolvimento de 

softwares de pequeno porte perante o desenvolvimento de outros de grande porte 

que utilizam uma ou mais metodologias de projetos de produção de software em 

fábricas de software; 

d. Desenvolver e validar uma metodologia de trabalho que permita o 

desenvolvimento simultâneo de softwares de pequeno e grande porte de modo 

harmônico, assegurando que estas diferenças (de porte) não sejam um obstáculo 

para a produtividade da empresa. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A grande exigência do mercado de tecnologia de software aliada à 

concorrência enfrentada neste mercado agrega às metodologias de projetos de 
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software a expectativa de atingir as exigências por menores custos, prazos mais 

curtos e assertivos e, ainda, escopos bem definidos.  

Esta realidade, enfrentada pelas empresas de desenvolvimento de software, 

tem contribuído para a busca por metodologias aplicadas ao desenvolvimento, 

preocupando-se com a fusão das metodologias de gestão de projetos e com a 

engenharia de software. 

A formação das equipes e a metodologia utilizada nos projetos estão 

diretamente relacionadas com o porte do projeto. 

Com base no porte do projeto, importantes decisões podem ser tomadas em 

relação às prioridades, à sequência com que serão executados, além do prazo e do 

custo, (APPELO, 2013).  

O software possui uma característica abstrata e, por este motivo, determinar 

o escopo e o atendimento das expectativas do projeto é um processo vulnerável a 

erros e incertezas, (PRESSMAN, 2006). 

A estimativa de escopo e tempo em um projeto de software é a forma 

adequada de dimensionar seu custo. O uso das técnicas de gerenciamento de 

projetos também impacta na qualidade do produto, (BURGOS, 2009). 

A elaboração da estimativa de escopo e tempo é parte funcional das 

especificações técnicas necessárias ao controle do desenvolvimento de um 

software, e colaboram para absorver e solucionar as restrições e dificuldades no 

gerenciamento de software. Também é necessário executar um controle de projetos 

que permita um acompanhamento das etapas de desenvolvimento, dos prazos 

determinados e da evolução deste projeto, (SOMMERVILLE, 2004, p. 60). 

Outro aspecto importante a ser levado em consideração quando se trata de 

projetos de software é a rápida evolução da tecnologia, que também contribui para a 

incerteza do escopo, prazo e custo de um projeto de software. 

Usualmente as empresas de desenvolvimento de software elaboram 

grandes projetos com suas equipes, mas recebem junto a estes, vários outros de 

menor porte que requerem ajustes, melhorias, adequação do escopo ou, ainda, 

novos processos de melhora no software já em produção, (PRESSMAN, 2006, p. 9). 

Os problemas encontrados entre os pequenos e grandes projetos vão além 

da coexistência, já que o planejamento pode ser comprometido com restrições entre 

os seus esforços e recursos, (TOMCZYK, 2005, p. 2).  
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A dificuldade em dimensionar o tamanho do projeto e como mensurá-lo, 

através de tempo, conhecimento empírico ou outras métricas conhecidas 

atualmente, não isenta os gerentes de projeto de “tentar” identificar o tamanho do 

projeto, além do seu grau de importância para a empresa e para o cliente. 

A identificação do tempo, a caracterização da prioridade ou importância 

atribuída, podem sofrer ajustes quando considerados os portes dos projetos. Um 

projeto de maior porte pode ocupar maior tempo de desenvolvimento estimado e 

concorrer com um projeto de pequeno porte, que possui pouco tempo de 

desenvolvimento estimado. Este pequeno projeto, e outros tantos, classificados na 

mesma categoria, passam a concorrer pelos recursos com os grandes projetos, 

interferindo assim diretamente no prazo e no custo dos projetos de maior 

envergadura, atrasando-os, interferindo e interrompendo-os diversas vezes. 

Também a gestão de recursos compartilhados é muito mais difícil do que a gestão 

de recursos dedicados, principalmente levando em consideração diversos pequenos 

projetos controlados simultaneamente, (APPELO, 2013).  

Imaginando que um profissional necessita se situar sobre o projeto e sobre 

sua evolução, todas as vezes que retomar os serviços interrompidos, é possível 

compreender que o tempo do projeto de grande porte sofra ainda mais atrasos. 

Estes tempos de retorno ao projeto, podem ser equiparados aos ajustes de 

máquinas necessários em linhas de produção para preparar o posto de trabalho 

para a próxima operação, ou mesmo, o tempo de leitura e entendimento de cada 

etapa desenvolvida, ou por desenvolver. Cada vez que o trabalho é interrompido, 

pode ser considerado um tempo extra de espera, tendo em vista que necessita de 

reposicionamento para ser retomado, (GOLDRATT; COX, 2006). 

O gerenciamento de projetos de grande envergadura possui características 

normais de controle de projetos, enquanto que, ao gerenciar apenas pequenos 

projetos ou a miscelânea entre os pequenos e grandes projetos, o conjunto muitas 

vezes não tem um tratamento de desenvolvimento tradicional por projetos, ora por 

esquecimento, ora pela conveniência.  

Como resultado, os grandes e complexos softwares estão necessitando 

incorporar seus controles aos demais projetos de software exigindo maior 

flexibilidade nos referidos controles, (SOMMERVILLE, 2004, p. 52).  

Os desafios estão nos pequenos projetos, pois existe a tentação de ignorar o 

processo de planejamento e iniciar diretamente a execução do trabalho. Esta 
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situação se torna mais crônica ao executar projetos semelhantes, pois leva a uma 

tendência natural de evitar o planejamento e iniciar o trabalho. Como consequência, 

ocorre a omissão de etapas e a alteração na prioridade dos projetos leva ao atraso 

nos projetos programados. O pequeno projeto que não está devidamente delimitado 

pelo escopo pode ignorar partes críticas, causando insatisfação e retrabalho. 

Grandes projetos têm desafios e situações imprevisíveis que podem surgir a 

partir de situações já existentes nos pequenos projetos. Com isto, os pequenos 

projetos podem fornecer lições aprendidas e alertas aos gerentes de grandes 

projetos que possuem um forte potencial ao fracasso. 

Várias questões são comuns a pequenos projetos e devem ser consideradas 

nos grandes: falta de tempo para pensar e planejar; prazos irrealistas; negligência 

na comunicação; liberação do cliente (usuário) e realização simultânea de trabalhos 

operacionais e de projeto, (LARSON, E.; LARSON, R., 2012). 

Usualmente, em uma fábrica de software existem problemas na gerência de 

projetos provocados pela falta de cultura de projetos, na organização e na 

necessidade de definição de uma metodologia que concilie a coexistência dos 

projetos de grande e pequeno porte, os quais utilizam simultaneamente os mesmos 

recursos e prioridades. Esta concorrente simultaneidade dos recursos interfere no 

prazo do andamento dos projetos de software de grande porte elevando os seus 

custos e gerando descontentamento por parte da equipe e dos clientes. 

Foi utilizado um estudo de caso para a aplicação da metodologia proposta. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação apresenta no Capítulo 2 a fundamentação teórica, os 

conceitos sobre projetos de software e as etapas necessárias ao seu 

desenvolvimento.  

Em seguida, no Capítulo 3, é apresentado o estado da arte. 

O Capítulo 4 mostra em detalhes a aplicação da metodologia proposta, e no 

Capítulo 5 está descrito o estudo de caso elaborado. 

No Capítulo 6 são apresentados os resultados e discussões da metodologia 

aplicada no estudo de caso. 

Para encerrar, no Capítulo 7, são apresentas as conclusões e uma sugestão 

de trabalhos futuros relevantes para o tema abordado.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo é abordada a fundamentação da teoria relacionada ao tema da 

dissertação, com base na revisão da literatura.  

Dentro do contexto de gerenciamento de projetos de software, aborda-se a 

definição de projetos, a gerência de projetos e todos os gerenciamentos necessários 

para o desenvolvimento de software através da metodologia de projetos. São eles, 

gerenciamento de: escopo, prazos, custos, recursos humanos, comunicação, riscos, 

aquisições e qualidade, conforme FIGURA 1. 

 

FIGURA 1. Estrutura da fundamentação teórica 
Fonte: o autor (2013) 

 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE SOFTWARE 

 

A globalização e a informatização derrubaram não só barreiras geográficas 

bem como as do conhecimento. Com elas a informação e a tecnologia tornaram-se 

cada vez mais acessíveis nas últimas décadas, permitindo assim o 

compartilhamento de novas metodologias, ferramentas e ideias entre pessoas de 

lugares diversos - nas empresas, escolas e para uso particular, (LASTRES; 

ALBAGLI, 1999).  

A acessibilidade à informação através da tecnologia e de suas facilidades 

torna os colaboradores de qualquer departamento de uma corporação, com rotinas 

automatizadas de trabalho, cada vez mais dependentes de softwares.  
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A partir da queda das referidas barreiras, o desenvolvimento de projetos de 

software passou a ter a necessidade de se alinhar ao negócio das corporações, 

onde é necessário padronizar e documentar as rotinas para melhor atendimento aos 

usuários, cumprindo prazos e requisitos, o que ajuda a garantir a qualidade e o 

controle em serviços e produtos, (LEME, 2003). 

Uma vez que o software deixa de ser visto apenas como um suporte para 

uma corporação, ele passa a contribuir com a efetiva maximização do valor ao 

negócio. Ainda provê informações para as tomadas de decisões estratégicas 

corporativas das altas gerências, passando a ter responsabilidades para garantir a 

entrega do escopo, com o cumprimento dos prazos e no custo previsto, focando a 

qualidade de forma geral, (SCHNECK; PESSÔA, 2009, p.25). Neste contexto, o 

gerenciamento de projetos cumpre um importante papel dentro das corporações, 

especialmente aquelas da área de T.I. -Tecnologia da Informação, que buscam se 

manter no mercado constantemente competitivo, de maneira diferencial e com 

capacidade para suprir a demanda do setor. 

A gerência de projetos é a competência em administrar uma série de tarefas 

que devem resultar em uma meta desejada. Algumas tarefas não podem ser 

concluídas até que outras o tenham sido, ao passo que outras tarefas podem ser 

executadas em paralelo. Algumas tarefas requerem a habilidade de uma só pessoa, 

enquanto outras requerem um trabalho em equipe e divisão de atribuições. O 

gerenciamento de projetos é a capacidade de equilibrar dedicação e implementação 

de tecnologia, ao mesmo tempo liderando e inspirando os membros da equipe, 

(PHILLIPS, 2003). 

Segundo Barcaui et al.(2011) atualmente existe um grande investimento em 

capacitação, análise e mapeamento de processos, ferramentas de auxílio e nas 

estruturas, e tudo isto propicia um ambiente de gerenciamento mais maduro e 

especialista. Mas ainda persistem problemas que interferem na produtividade, e 

todos eles estão relacionados ao entendimento do escopo, a assertividade do prazo 

e dos custos.  

Em PMI (2008) são abordados os tratamentos de projetos que dizem respeito 

aos gerenciamentos de: escopo de projetos, tempo, custo, qualidade, entre outros. 

Com esta abordagem, é possível ter uma forma de garantir que a conclusão e o 

atendimento das necessidades dos clientes aconteçam através da elaboração e 

acompanhamento de cronograma, com a observação de sua evolução, do custo dos 
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recursos necessários para o tratamento da conformidade de requisitos funcionais e 

do desempenho para o atendimento da qualidade com padrões de desenvolvimento 

documentados. 

Com certa frequência o termo projeto é utilizado por inúmeras pessoas, 

empresas e instituições dos mais diversos tipos. Contudo, em muitos casos, pode 

estar sendo utilizado indevidamente. Para contextualizar adequadamente o termo 

“projeto”, a seguir são apresentadas descrições comumente utilizadas. 

 

2.2 DEFINIÇÃO DE PROJETOS 

 

A descrição mais citada e objetiva do termo projeto dentre as existentes é: 

“Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo.”, (PMI, 2008, p.11). 

Segundo Stanleigh (2005), a definição de projeto referenciada ao utilizar a 

norma técnica NBR ISO 10006, embora correta e similar à anterior, é mais extensa: 

“processo único, consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas 

com datas para inicio e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme 

requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos”. 

Em comum, as duas descrições acima tratam de três partes: escopo, custo e 

prazo. Segundo Gonçalves (2006) estas partes são também conhecidas como a 

tríplice restrição e que devem coexistir com a devida atenção para que se consiga 

um equilíbrio entre elas. 

 

2.3 GERÊNCIA DE PROJETOS 

 

A gerência de projetos consiste na competência em administrar tarefas 

vinculadas a cronogramas e que resultem em uma meta objetiva. Segundo o (PMI, 

2008, p.12), “gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus 

requisitos”. Para que isso seja possível foram instituídos cinco grupos de processos 

para gerenciamento de projetos conforme Braga (2005, p. 29): iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. 

Cada um dos cinco grupos, é composto por nove áreas de conhecimento, que 

formam uma matriz. As nove áreas de gerenciamento são:  
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1. Integração do projeto, detalhado na seção 2.4; 

2. Escopo do projeto, detalhado na seção 2.5; 

3. Tempo do projeto, detalhado na seção 2.6; 

4. Custos do projeto, detalhado na seção 2.7; 

5. Recursos humanos do projeto, detalhado na seção 2.8; 

6. Comunicações do projeto, detalhado na seção 2.9; 

7. Riscos do projeto, detalhado na seção 2.10; 

8. Aquisições do projeto, detalhado na seção 2.11; 

9. Qualidade do projeto, detalhado na seção 2.12. 

 

Os grupos de processos se ligam pelos resultados que produzem, ou seja, o 

resultado (saída) de um grupo torna-se entrada para outro. Entre grupos de 

processos principais ou centrais, as ligações são iterativas, com isto o planejamento 

alimenta a execução e assim sucessivamente.  

 

2.4 GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO 

 

Os gerenciamentos de escopo, tempo e custo, são necessários e 

dependentes para atingir a qualidade esperada pelo gerente do projeto. Para 

atender estas áreas são necessários insumos de recursos humanos e aquisições, 

complementados pelo gerenciamento de comunicações e riscos que são elementos 

que devem sempre merecer atenção e tratamento constantes. E, por fim, o 

gerenciamento de Integração que abrange a orquestração de todos estes aspectos. 

Esta abordagem está ilustrada na FIGURA 2. 
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FIGURA 2. Integrações das áreas de conhecimento. 

Fonte: D’Ávila (2013, p. 2) 
 

Projetar um produto é determinar todos os processos que o mesmo deverá 

seguir para a sua devida conclusão. Os analistas de sistemas, assim como outros 

planejadores, desenvolvem técnicas apropriadas com procedimentos, 

especificações, fluxogramas, planilhas e, especialmente, metas. Toda esta projeção 

envolve o planejamento de diversos parâmetros como: custos, programação, 

qualidade, e assim por diante.  

Quando não há o cumprimento, ou existe falha em alguma área de 

conhecimento do projeto, a qualidade é, normalmente, a principal afetada, pois, 

conforme apresentado na FIGURA 2, a qualidade está no centro de todas as áreas.  

 

2.5 GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

 

O gerenciamento do escopo de projetos é uma forma de garantir que todo o 

trabalho necessário para a conclusão bem-sucedida de um projeto esteja descrito e 

aprovado. No gerenciamento do escopo o projeto é controlado e as necessidades 

dos clientes atendidas (SOTILLE et al., 2006). 

Um escopo bem definido e conhecido por todos os envolvidos garante as 

entregas acordadas com o cliente. Um projeto com escopo mal definido pode 

incorrer nas seguintes implicações apontadas por Krause (2002): 

a) Retrabalho para ajustes de escopo 

b) Atrasos em cronogramas 
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c) Cancelamento de projetos 

d) Custos acima do orçamento 

e) Insatisfação do solicitante 

f) Conflito na equipe e com os envolvidos 

Gorges (2007, p. 28) relata que um dos fatores críticos de sucesso de um 

projeto é o controle de escopo: conforme as atividades evoluem, o cliente demanda 

novas entregas para o projeto. Mudanças sempre poderão ocorrer, mas devem ser 

replanejadas e novos prazos e custos precisam ser acordados entre todos os 

interessados. 

De acordo com PMI (2004, p. 104), no contexto do projeto, o termo escopo 

pode se referir a: 

a) Escopo do produto. As características e funções que descrevem um produto, 

serviço ou resultado. 

b) Escopo do projeto. O trabalho que precisa ser realizado para entregar um 

produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas. 

Pressman (2006, p. 62) elabora o escopo para produto, no caso de um 

software, através dos questionamentos sobre: 

Contexto: Como o software a ser construído se encaixa no contexto de um 

sistema maior, do produto ou do negócio, e que restrições são impostas como 

resultado do contexto. 

Objetivos da informação: Que objetos de dados visíveis para o cliente são 

produzidos como saída pelo software. Que objetos de dados são necessários como 

entrada. 

Função e desempenho: Que função o software desempenha para transformar 

os dados de entrada em saídas. Existem características especiais de desempenho a 

serem tratadas. 

 E ainda ressalta que, “o escopo do projeto de software não deve ser ambíguo 

e deve ser inteligível para os níveis gerenciais e técnicos. Uma declaração do 

escopo do software deve ser delimitada e com as restrições explicitas”, (Pressman, 

2006, p. 63). 

Para se chegar a um consenso e se certificar de que o escopo elaborado 

resultará no que o solicitante espera, e que as prováveis mudanças não trarão 

graves consequências, são utilizadas, por exemplo, técnicas de levantamento de 

requisitos. Isto acontece em reuniões cujo fim é delimitar o escopo, e são propostos 
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cronogramas com as estimativas de entrega do projeto (datas de início e entrega). 

Trata-se de um processo interativo com as partes envolvidas, com seu término no 

fechamento formal da documentação que resguarda o escopo previamente 

acordado.  

No tratamento do escopo, Gorges (2007, p. 28) apresenta um caso de 

sucesso onde é possível identificar a importância da gestão do escopo de um 

projeto, bem como lidar com mudanças, retrabalhos, equipe e prazos.  

Resumindo, pode-se dizer que o escopo e seu gerenciamento se iniciam com 

a definição clara dos objetivos a serem alcançados e das restrições para alcance 

destes, ou seja, a capacidade de materializar de forma detalhada as vontades e 

anseios do gestor do negócio. Em seguida, deve-se realizar o controle do escopo 

preliminarmente acordado e com participação assídua dos envolvidos. Desta forma 

é possível avaliar de maneira mais precisa as prováveis solicitações de mudanças e, 

ao final, garantir as entregas propostas. 

 

 

 

2.6 GERENCIAMENTO DO TEMPO 

 

A elaboração do cronograma seguido da fixação de prazos se dá na fase de 

planejamento do sistema, portanto, neste momento, é imprescindível a dedicação 

para realizar previsões de forma coerente. É importante que o cronograma seja de 

consenso de todos os envolvidos do projeto e que, após sua conclusão, seja 

amplamente divulgado permitindo sintonia e comprometimento na realização das 

atividades. 

Alguns estudos comprovam que muitos dos problemas encontrados nos 

projetos de software estão relacionados a três sinais vitais de um projeto: 

orçamento, escopo e prazo. Para reforçar esta afirmação, uma pesquisa realizada 

pelo IMASTERS no ano de 2008 revela a porcentagem de problemas ocorridos em 

projetos de TI, conforme FIGURA 3. 
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FIGURA 3. Gráfico percentual de problemas ocorridos em projetos de TI. 

Fonte: IMASTERS (2008) 

 

Em outra pesquisa, Azevedo (2008), apresenta os índices percentuais dos 

problemas listados no gráfico apresentado na FIGURA 4. 

 

FIGURA 4. Gráfico índices de percentuais dos problemas em projetos de TI. 
Fonte: Azevedo (2008) 

 

Em geral os prazos são estimados e a dificuldade reside em realizar tal 

estimativa. A elaboração do cronograma de um projeto e a definição de um prazo de 

entrega, pelo fato de serem estimados, não asseguram uma entrega de serviço ou 

produto com 100% de acerto de cronograma, na prática. 

Em relação à possibilidade de mudança, o gerenciamento de tempo define 

como devem ser feitas e gerenciadas, descreve os procedimentos a serem seguidos 

para implementar alterações no cronograma e descreve os níveis de autorização 

necessários para a aprovação das mudanças no cronograma. Vale lembrar 

novamente que alterações de custo, bem como de escopo impactam na qualidade 

do projeto de TI, visto que a restrição tripla1 será abalada por essas novas 

alterações. Mas Pressman (2006) atribui ao gerente de projeto o compromisso pelo 

                                            
1
 Restrição tripla: Determinação de projeto para Escopo, Prazo e Custo. (PMI, 2008) 

62% 

49% 

47% 

25% 

Entregam fora do prazo 

Problema no orçamento 

Manutenção e custo acima da 
expectativa 

Cultura organizacional (usuários relutam 
em adotar novos sistemas) 

70% 

50% 

50% 

82% 

39% 

Projetos que falham no cumprimento de 
cronograma, custos e metas de qualidade 
Projetos que são executados acima do 
orçamento 
Projetos de TI que são cancelados 

Projetos entregues com atraso 

Projetos que alcançaram os objetivos de 
negócio um ano depois 
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cumprimento de prazos dos projetos, sendo ele o responsável pela confecção e 

cumprimento do cronograma.  

O gerente deve definir todas as tarefas do projeto, construir uma rede que 

mostre suas interdependências, identificar as tarefas que são críticas nessa rede e, 

depois, acompanhar o seu progresso para certificar-se de que atrasos sejam 

reconhecidos “um dia de cada vez”. Para conseguir isso, o gerente deve dispor de 

um cronograma que tenha sido definido num grau de resolução que o permita 

monitorar o progresso e controlar o projeto, conforme Pressman (2006, p. 160) 

Há formas recomendadas de elaboração de cronograma: 

a) Análise de variância. Segundo Heldman (2009, p. 370), a 

comparação das datas estimadas com as datas reais ou previstas 

indica onde houve, ou pode haver desvios e permite a implementação 

de medidas corretivas para manter os trabalhos dentro dos prazos. 

b) Projetos orientados pela data de término. De acordo com Phillips 

(2003, p. 209), os gerentes de projeto não devem trabalhar em torno 

de datas específicas ao criarem o plano do projeto, e sim trabalhar 

inicialmente em torno de unidades de tempo.  

c) Reserva de gerência.  Ainda, conforme Phillips (2003, p. 219), na 

elaboração do cronograma deve-se estipular uma reserva de gerência 

– “é uma tarefa artificial que é incluída no final do projeto. O tempo 

designado para a reserva normalmente é de 10% a 15% do tempo real 

para concluir todas as tarefas em um projeto.” Quando uma tarefa 

ultrapassa o tempo designado, o excesso é aplicado à reserva de 

gerência no final do caminho crítico em vez de aplicar a cada tarefa 

atrasada. 

Estas são algumas das formas existentes para manipular e controlar o 

cronograma de um projeto de TI, utilizadas com a finalidade de estimar e, 

posteriormente, manter as atividades dentro dos prazos fixados. Todas essas 

medidas fornecem maior flexibilidade na ocorrência de alterações de escopo que 

culminam na atualização de cronogramas e remarcação de prazos, por exemplo. 

Disponibilizam tempo hábil para reorganizar as atividades sem tirar a atenção 

quanto à qualidade do projeto. Daí a necessidade de um escopo bem ou, de 

maneira genérica, a necessidade de um bom planejamento para uma adequada 

execução do projeto. 
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2.7 GERENCIAMENTO DE CUSTOS  

 

O custo de um projeto de TI está intimamente ligado a um bom levantamento 

de requisitos que definirá o escopo e um cronograma elaborado de maneira 

coerente. Além disso, as mudanças não planejadas promovidas no decorrer do 

projeto e a escolha das tecnologias aplicáveis no momento, também podem 

impactar no seu custo. 

O gerenciamento de custos, como pregam as boas práticas do PMI (2004, p. 

157), trata principalmente do custo dos recursos necessários para executar as 

atividades do cronograma. No entanto, o gerenciamento de custos também deve 

considerar o efeito das decisões do projeto sobre o custo de utilização, manutenção 

e suporte do produto, serviço ou resultado do projeto.  Para compreender e tornar-se 

claro os efeitos de tais decisões para todos os envolvidos num projeto foram criados 

pelo PMI os processos que formam essa área de conhecimento: 

a) Planejamento de recursos; 

b) Estimativa de custos – estimativa de custos dos recursos necessários para 

terminar as atividades do projeto previstas em cronograma; 

c) Elaboração de orçamento de custos, e – agregação dos custos estimados de 

atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de 

base dos custos; 

d) Controle de custos – controle dos fatores que criam as variações de custos e 

controle das mudanças no orçamento do projeto. 

 

Heldman (2009, p. 90) diz que os custos dos projetos podem ser divididos em 

três áreas: custos de recursos humanos, custos de recursos ou do projeto e custos 

administrativos. 

Por fim, percebe-se ainda, que o controle das despesas propõe ao gerente de 

projetos caminhar de acordo com o orçamento consentido, podendo verificar a cada 

tempo estabelecido como está o andamento do projeto e quanto dos seus custos 

(previsão de excesso ou excedente de orçamento) estão tomados permitindo, assim, 

decisões melhor fundamentadas. 

2.8 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
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Os recursos humanos movem um projeto e por este motivo devem ser bem 

selecionados, qualificados e estar comprometidos com o resultado final.  Para isto, 

algumas ações são muito importantes.  

Alguns textos descrevem como trabalhar com o fator humano para que o 

projeto tenha êxito. Segundo Dinsmore; Silveira (2011, p. 1), a mágica especial da 

equipe ocorre quando os jogadores dominam os fundamentos e trabalham juntos na 

busca do melhor resultado.  

“As equipes eficazes geram muita criatividade e são boas solucionadoras de 

problemas. Investir na montagem da equipe, assim como na construção de 

relacionamentos acarreta inúmeros benefícios.” (HELDMAN, 2009, p. 290). Eis 

alguns deles: 

a) Resolução de conflitos mais eficiente. 

b) Comprometimento com o projeto. 

c) Compromisso com os integrantes da equipe com o gerente do projeto. 

d) Elevada satisfação profissional. 

e) Sensação de pertencimento e propósito. 

f) Um projeto bem-sucedido. (Heldman, 2009, p. 290) 

 

Em conformidade com Heldman (2009), Phillips (2003) comenta que o 

gerente de projetos deve fornecer algum tipo de introdução sobre cada membro da 

equipe e explicar a função dessa pessoa na equipe e suas responsabilidades. Ele 

afirma que “não se deve deixar que os membros da equipe simplesmente tentem 

adivinhar as coisas. Em um projeto grande, o ideal seria disponibilizar para toda a 

equipe uma lista de seus membros, suas informações para contato e seu arsenal de 

talentos”. 

O gerente de projetos figura como líder da equipe. Pressman (2006, p. 55) 

cita o modelo MOI (Motivação, Organização e Ideias ou Inovação) de liderança 

como forma para alcançar resultados positivos, de qualidade, em projeto. Neste 

modelo é sugerido trabalhar: 

a) Motivação - Habilidades de encorajar (“puxando” ou “empurrando”) o pessoal 

técnico a produzir no melhor de sua capacidade. 

b) Organização - Habilidade de moldar processos existentes (ou inventar novos) 

permitindo que o conceito inicial seja traduzido em um produto final. 
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c) Ideias ou inovação - Habilidade de encorajar o pessoal a criar e a se sentir 

criativo, mesmo quando precisar trabalhar dentro de limites estabelecidos 

para um produto ou aplicação particular de software. 

 

Heldman (2009, p. 291) cita o treinamento como forma de envolver mais os 

integrantes de uma equipe bem liderada e torná-la de alto desempenho. Cita ainda 

que, desta forma os integrantes podem executar as atividades que foram 

incumbidos. Também, como forma de prêmio, participar do treinamento, pois no 

setor de software, “os programadores buscam cargos que proporcionem treinamento 

sobre as tecnologias mais recentes e importantes, e encaram como um benefício ou 

uma bonificação participar de treinamentos patrocinados com o tempo e dinheiro da 

empresa”. 

Enfim, é cada vez mais importante para um projeto que este seja 

desenvolvido por uma equipe altamente gerenciada e reconhecida pelo trabalho 

realizado. 

 

2.9 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

 

Não basta identificar problemas com base apenas no que está descrito nas 

metodologias ou nos relatórios dos gerentes, é preciso ter agilidade para solucioná-

los da melhor forma possível, evitando conflitos e negociando soluções.  

Porém, para colocar isto em prática é necessário que todos os envolvidos 

estejam alinhados com as metas da empresa (como já mencionado) que ocorram 

reuniões pontuais entre os mesmos, e que haja comunicação regular dos 

acontecimentos ao comando da empresa (envolvidos e patrocinador). Ou seja, toda 

a organização deve conhecer o processo de gestão e estar engajada para execução 

do projeto. Assim, qualquer mudança considerável e que ponha em risco a execução 

do projeto não será algo inesperado e também permitirá a mitigação dos riscos. 

Quando tudo isso é praticado tem-se a comunicação adequada entre os envolvidos 

no projeto, daí a importância do elemento ”comunicar” em todo o processo de 

desenvolvimento de um projeto. 

Cleland e Ireland (apud Braga, 2005, p. 54) definem o conceito de 

comunicação como: um processo de permuta de pensamentos ou opiniões através 

de um sistema comum de símbolos, sinais ou comportamento. Os autores 
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acrescentam que a comunicação é um processo em que duas ou mais pessoas 

efetivam a troca de entendimento sobre algo, podendo ser realizado através de uma 

comunicação não verbal (toque ou linguagem corporal) ou através do uso de 

símbolos escritos ou falados.  

Para Dinsmore e Silveira (2005 apud Braga, 2005, p. 54) “a comunicação 

começa como um conceito mental abstrato na cabeça de alguém”. 

Desta forma, pode-se concluir que quando há sucesso na comunicação é 

porque o receptor da mensagem absorveu e entendeu da mesma forma como seu 

interlocutor a enviou. Não há comunicação sem informação e para sua transmissão 

deverá existir um canal ou veículo pelo qual a informação transite. 

Martins (2011, p. 48) afirma que, 

“uma das principais formas de exercer a comunicação é 
através de reuniões, com cliente, membros da equipe, 
apoiadores, fornecedores e outros envolvidos. Periodicamente, 
normalmente uma vez por semana, deveria ser feita uma 
reunião para verificar e informar para todos a situação do 
projeto. As principais reuniões de projeto são a reunião inicial e 
a reunião de acompanhamento, a reunião inicial ocorre para 
dar inicio ao projeto, quando ela acontece , o plano de trabalho 
já esta aprovado e a equipe montada. Seus objetivos são: 

 Explicar os propósitos do projeto para todos os 
participantes; 

 Apresentar os clientes e o gerente de projeto; 

 Permitir que os membros da equipe se conheçam. 
O papel da reunião de acompanhamento é monitorar o 

andamento do projeto. Seus objetivos são: 

 Aumentar a coesão da equipe; 

 Manter todos informados; 

 Identificar problemas potenciais; 

 Ter certeza de que a equipe divide as 
responsabilidades sobre os objetivos do projeto; 

 Identificar e corrigir eventuais desvios”. 
 

A realização de reuniões é uma forma rápida e eficiente para a troca de 

informações, resolução de entraves e futuras tomadas de decisões gerenciais, 

porém para que isso ocorra de fato alguns pontos devem ser observados.  

A pauta da reunião deve ser elaborada e distribuída com antecedência 

permitindo que os convocados se preparem para o encontro e com embasamento 

necessário para trocar informações concretas. Cada tópico da pauta deve ter um 

objetivo claro: passar informação, chegar a uma conclusão ou reunir informações. 
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Os horários devem ser respeitados e a reunião deve começar e terminar na hora 

programada, o prazo programado para duração pode ser cumprido se os 

participantes não fugirem dos tópicos. É importante fazer todos participarem, pois 

nem sempre o silêncio é sinal de consenso. Ao final da reunião, todas as decisões e 

atribuições devem ser registradas numa ata, que deve ser distribuída entre todos os 

participantes, (MARTINS, 2011, p. 48). 

Ainda segundo Martins (2011), devido à quantidade reduzida de pessoas que 

geralmente se envolvem nos pequenos projetos, não há necessidade de ter um 

plano de comunicação formal. Já nos médios e grandes projetos, o planejamento 

deveria ter incluso e formalizado o plano de comunicação, conforme exemplo na 

TABELA 1. 

Assim, Martins (2011) sugere como o plano de comunicação poderia ser 

registrado e comenta que todos os documentos e registros do projeto devem ser 

mantidos em local acessível para todos os participantes. 

 

TABELA 1. Controle da comunicação 

 
 

Emissor Destinatário Periodicidade Meio Local de armazenagem 

Cronograma      

Relatório de progresso      

Ata de reunião      

Formulário de alteração 
de escopo 

     

Fonte: Martins (2011, p. 47) 

 
 

O plano de comunicação, segundo Martins (2011, p. 47) também deverá 

compreender as seguintes necessidades:  

a) Responsabilidades: cada pessoa precisa saber exatamente por qual parte 

do projeto será responsável; 

b) Coordenação: manter todos informados, de modo a facilitar a 

sincronização dos trabalhos; 

c) Status: informar o controle do progresso, para identificar problemas e 

tomar medidas corretivas a tempo, antes que os problemas transformem-

se em crise, 

d) Decisão: as pessoas precisam tomar conhecimento de todas as decisões 

feitas pelos clientes, apoiadores e gerentes que se relacionam com o 

projeto e seu ambiente operacional.  

Documento 
Responsável 
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Em outro conceito, segundo o PMBOK (2004), o plano de comunicações deve 

ser composto pelas seguintes informações: 

a) Detalhamento das informações a serem coletadas e os respectivos 

métodos de armazenamento; 

b) Definição de uma estrutura de distribuição das informações, indicando os 

destinatários e métodos de distribuição; 

c) Descrição das informações, após armazenadas, e esquema de controle 

de acessos; 

d) Cronograma das comunicações; 

e) Métodos de acesso as informações, após armazenadas, e esquema de 

controle de acessos, 

f) Método para revisão do plano de comunicação. 

O domínio da comunicação é uma característica extremamente recomendável 

para um gerente de projetos, pois exerce um papel extremamente importante no 

sucesso de um projeto, e em seu fracasso também. É ele quem guia o projeto 

financeiramente, que exerce a liderança da equipe e mantém a motivação.  

Prado (apud Braga, 2005, p. 16) traz uma pesquisa realizada com 287 

gerentes de projetos e retrata as principais habilidades requeridas para os gerentes 

de projetos de TI, consolidando o parágrafo acima. Na percepção dos entrevistados 

os valores percentuais representam a quantidade de gerentes entrevistados que 

indicaram o item como importante, conforme apresentado na FIGURA 5. 

 

FIGURA 5. Gráfico de habilidades requeridas para os gerentes de projetos de TI. 
Fonte: Prado (apud Braga, 2005, p. 16) 

 

Este levantamento mostra a importância da comunicação, que se faz tão 

essencial quanto o fator pessoas em um projeto de TI.  

84% 

75% 

72% 

64% 

59% 
46% 

Comunicação 

Organização 

Formação de equipe 

Liderança 

Convivência 

Tecnologia 
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2.10 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

Martins (2011, p. 49) reforça, “somente um bom planejamento não é o 

suficiente para o sucesso. Também é necessária a identificação de todas as 

incertezas, o planejamento de como elas serão monitoradas e as contramedidas a 

serem tomadas caso elas se concretizem.” O meio pelo qual estas incertezas são 

sistematicamente gerenciadas, permitindo avaliar e enfrentar os riscos, evitando o 

evitável, controlando o controlável e minimizando a imprevisibilidade, chama se 

gerenciamento de riscos. 

O PMI (2004, p. 238) define riscos como um evento ou condição incerta que, 

se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo do 

projeto.  

Para Martins (2011, p. 49), risco é “uma incerteza, com um impacto sobre o 

projeto, que pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, o impacto pode 

transformar-se em oportunidade e se negativo, gera um risco de fracasso. O pior 

risco é o risco não identificado, logo o objetivo principal do gerenciamento de riscos 

é não se permitir ser surpreendido.” 

Alencar; Schmitz (2005, p. 24), em uma visão panorâmica da gerência de 

risco, consideram um conjunto de atividades que tem por objetivo, de uma forma 

economicamente racional, maximizar e efeito dos fatores de risco positivos e 

minimizar o efeito dos negativos. Ou seja, gerência de risco define uma maneira 

previsível para lidar com os imprevistos, fazendo com que os possíveis cenários 

futuros fiquem dentro de uma faixa de variabilidade aceitável. 

Estas definições trazem a necessidade da identificação de todos os riscos 

que podem ocorrer, seja em um projeto de baixa ou alta complexidade. E, senão 

para todos, para os riscos que mais impactam nos objetivos do projeto deverá ter 

uma ação para que o negócio (ou cliente) não sofra prejuízos que não possam ser 

absorvidos. 

De acordo com Carvalho; Rabechini (2008), para as razões de falhas dos 

projetos, algumas ações são imprescindíveis, e são elas:  

a) Envolvimento do usuário; 

b) Suporte da diretoria executiva; 

c)  Requerimentos claramente definidos e anunciados; 
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d)  Planejamento efetivo e expectativas realistas.  

 

Mas, como executar estas ações? Como saber se estas ações estão 

alinhadas aos conceitos de gerenciamento de projetos? 

Tudo isto se torna mais simples quando se executam ações com intuito de: 

a) Entregar um produto de acordo com o escopo, prazo e custo definidos, 

caracterizando projeto de qualidade; 

b) Disponibilizar os insumos básicos, os recursos humanos e aquisições, 

para mover o projeto; 

c) Considerar as comunicações e os riscos, pois os mesmos também são 

responsáveis pelos fracassos de projetos. 

 

2.11 GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 

 

O gerenciamento de aquisições do projeto compreende o ciclo de vida de um 

contrato através do qual também se torna possível evitar ou mitigar riscos 

identificáveis do projeto. É realizado um gerenciamento ativo do ciclo de vida dos 

contratos assumidos e elaboração criteriosa dos termos e condições do contrato. Ao 

assinar um contrato de produtos e serviços é alocada a responsabilidade do 

gerenciamento e de assumir riscos potenciais.  

No cenário atual de projetos de software existe a prática da terceirização, 

principalmente por corporações que julgam a TI como atividade meio e não fim, e é 

nesta situação onde se percebe de maneira atuante o gerenciamento de aquisições. 

Em projetos de desenvolvimento de software, as aquisições, estão associadas à 

compra de componentes de software, ferramentas e ao uso de equipamentos. 

Sendo assim, o fator aquisições é gerenciado em um projeto tratando dos processos 

de obtenção de bens e serviços importantes de fora da organização. 

Martins (2011, p. 59) afirma que a contratação de terceiros está associada a 

um planejamento de contratação e suprimentos para execução de parte do projeto e 

a aquisição de materiais de insumos. Ele cita, como primeiro passo para o 

planejamento, a decisão do que será comprado e sua aplicação pela equipe do 

projeto. E como resultado final do planejamento de aquisições tem-se: 

a) Plano de suprimentos, descrevendo tudo o que deverá ser comprado ou 

produzido internamente. 
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b) Descrição das etapas de compra até o encerramento do projeto: 

 Documentação dos requisitos do produto ou serviço a ser contratado; 

 Identificação dos fornecedores e convite para o processo; 

 Recebimento, avaliação e equalização das propostas, negociação dos 

preços e condições de pagamento; 

 Assinatura do contrato; 

c) Definição dos tipos de contrato que serão utilizados: regime de preço ou 

regime de custo; 

d) Definição dos critérios de avaliação dos fornecedores: tempo de 

experiência, certificações, parcerias, referências de clientes, e outras que 

forem relevantes para o serviço ou produto que está sendo comprado. 

 

O gerenciamento de aquisições permite que as corporações conciliem de 

forma ética os objetivos dos seus projetos e interesses dos seus fornecedores, 

assim como fornecer insumos de suporte para a equipe envolvida no projeto. 

 

2.12 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

 

Planejar a qualidade de um produto ou serviço requer dedicação da 

organização quanto ao contato com o cliente para especificar normas e padrões que 

o mesmo deverá atender. 

Sobre a qualidade, Pressman (2006, p. 580) diz ser a conformidade na 

declaração de requisitos funcionais e de desempenho explicitamente declarados, a 

padrões de desenvolvimento claramente documentados e a características implícitas 

que são esperadas de todo software desenvolvido profissionalmente. Já a norma 

ABNT (2005, p. 7) cita que os sistemas de gestão da qualidade podem ajudar as 

organizações a aumentar a satisfação do cliente, e diz que “A abordagem do 

sistema de gestão da qualidade incentiva as organizações a analisar os requisitos 

do cliente, definir os processos que contribuem para a obtenção de um produto que 

é aceitável para o cliente e manter estes processos sob controle”. 

Para Phillips (2003, p. 306) qualidade é o “grau de excelência de uma coisa” e 

para atingir este grau ele define qualidade relacionando-a com o gerenciamento de 

projetos, que abrange dois aspectos: qualidade do produto e a qualidade do 
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processo de produção. Cita, ainda, que para gerar um produto de qualidade deve 

haver um processo controlado e organizado para obtenção do resultado final. 

Mesmo havendo mais de uma definição do conceito de qualidade, Pinto 

(2008, p. 05) versa que devem ser consideradas as seguintes características:  

a) Requerida ou necessária; 

b) Assegurada ou garantida;  

c) Observada ou controlada;  

d) Efetiva ou realizada.  

No contexto desta Dissertação, qualidade de software compreende um 

conjunto de características aplicáveis na produção de softwares garantindo que 

estejam inerentes aos requisitos previamente acordados em seus projetos PERINI 

(2008, p.1). 
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3 ESTADO DA ARTE 

 

Há vários artigos recentes que tratam de soluções para melhorar os 

resultados dos projetos de software e suas perspectivas em relação aos projetos de 

grande envergadura, em constante comprometimento de seus prazos e custos pela 

consideração de projetos menores, com altas prioridades, utilizando os mesmos 

recursos e utilizando pequenos níveis de planejamento. 

Wang (2007) trata em particular dos projetos de desenvolvimento de 

software de pequeno e médio porte e da forma que podem se beneficiar com uma 

abordagem mais simples. Na indústria de software moderna, nenhuma plataforma 

de desenvolvimento é capaz de satisfazer integralmente os requisitos de todas as 

práticas de desenvolvimento em projetos. Um programador pragmático auxiliará na 

melhor adaptação às práticas disponíveis ou à combinação delas.  

Paasivaara et al. (2008) entendem que, embora aparentemente 

incompatíveis, a combinação da grande escala de desenvolvimento de software e as 

práticas ágeis são desafios assumidos por muitas empresas. A contribuição deste 

trabalho é a descrição detalhada de como práticas ágeis têm sido aplicadas com 

sucesso para um programa de desenvolvimento de software de grande porte e 

distribuído. 

Hansen e Baggesen (2009) abordam um processo distribuído entre dois 

países distantes a mais de 7000 km, Dinamarca e Índia, e necessitava de um 

acompanhamento de processos. Após a análise das dificuldades, optou-se por usar 

o SCRUM. Durante o desenvolvimento de grandes projetos e com a integração dos 

pequenos lotes de trabalho, distribuindo as equipes, o resultado gerado foi um 

processo mais rápido para a entrega do produto aumento em sua eficiência e maior 

valor comercial. 

No site Appelo (2013) pondera sobre vários pontos de projetos e sobre o 

tratamento de muitos, de pequeno porte. Também comenta sobre a multitarefa e 

como ela exige uma disciplina rigorosa, e trata de exemplos de como lidar com 

programação com vários clientes. Lidar com muitos projetos simultâneos pode ser 

avaliado sob duas visões: - trabalhar em muitos projetos pequenos é semelhante a 

trabalhar em um grande projeto; - trabalhar em muitos projetos pequenos é diferente 

de trabalhar em um grande projeto. A semelhança ocorre na montagem das equipes 

e na falta de conhecimento dos códigos elaborados pelas outras equipes. Já a 
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diferença está entre ter um e inúmeros clientes, pois o impacto que todos os clientes 

exercem no desenvolvimento faz a diferença. 

Burgos (2009) aborda o modelo de processo para medição e análise em 

desenvolvimento de software baseado em CMMI, que é a versão internacional da 

abordagem brasileira citada em SOFTEX (2012). Burgos realizou um estudo 

conceitual, com uma aplicação a respeito da mensuração da área de 

desenvolvimento de software, e de uma proposta de um modelo de medição e 

análise que fosse ao mesmo tempo efetivo e aderente ao modelo CMMI.  

Huang e Zhang (2010) citam a tentativa de resolver os problemas que 

aparecem quando o CMMI é implementado em pequenas e médias empresas. Com 

a proposta de um quadro de melhoria, o autor avalia os últimos dez anos do CMM / 

CMMI no mundo, e demonstra que a China, na melhoria de processos das 

empresas, desempenha um papel importante no desenvolvimento e sucesso dos 

projetos de software de porte pequeno e médio. Isto aumenta a sua capacidade em 

desenvolvimento de softwares e gerenciamento de projetos de TI. 

Lu et al.(2010) estimam que a taxa de sucesso de um projeto de TI deve se 

manter abaixo de 30%, e que este número é ainda menor na China. Dentre os 

fatores comuns observados, os fatores internos influenciam mais do que os 

externos, interferindo nas habilidades, na comunicação da equipe e no trato com o 

cliente. 

Rick et al. (2010) citam sobre as condições ambientais dinâmicas e 

turbulentas e o trato das abordagens ágeis para enfrentar com sucesso estes 

desafios. O trabalho propõe uma abordagem iterativa, facilidade com o feedback 

inicial, com testes e a comunicação entre todas as partes interessadas.  

Milanez (2010) menciona uma arquitetura de data warehouse para apoio à 

gestão de projetos em desenvolvimento distribuído de software. A pesquisa 

realizada contribui para a identificação e a classificação de informações sobre os 

projetos que devem ter suas informações armazenadas durante as fases de 

planejamento e acompanhamento, para que o histórico gerado auxilie no 

planejamento e estimativas de futuros projetos e também no acompanhamento de 

projetos em andamento.  

Wang et al. (2011) relatam com base na prática, um método de 

gerenciamento de projetos para pequenas e médias empresas de software. Os 

autores concluem que a falta de documento e processo adequado de gestão é a 
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maior diferença entre o software de empresas chinesas e líderes mundiais. O 

desenvolvimento de software de pequenos e médios projetos ocupa 90% dos 

projetos, onde muitos são geridos por uma conjunção de estilos, que reduz o lucro e 

dificulta no trato dos pequenos e médios projetos de software.  

Lehman e Sharma (2011) fizeram um estudo na IBM, com vários projetos já 

concluídos. No estudo, as aplicações construídas no modo de desenvolvimento de 

software, tiveram um único cliente, requisitos muito bem definidos e softwares 

parcialmente ou completamente personalizados. Embora as condições não se 

encaixassem para os métodos ágeis, eles superaram outros métodos nos estágios 

iniciais dos projetos, mas não mantiveram este nível em um programa de projetos, 

indicando o modelo híbrido como alternativo.  

Rabechini (2011) possui um capítulo que trata especialmente sobre os 

fatores críticos de sucesso em projetos, aliados a aplicações da metodologia de 

projetos. Apesar de não ter um foco na tecnologia da informação, traz um caso 

intitulado “The case of the soft software proposal”, onde aborda as competências em 

equipes de projetos. Em seu resultado são abordados: conflitos em projetos; roteiro 

de alocação de competências; e estruturas tradicionais versus projetizadas. 

Soares (2011) aborda uma estratégia para tratar dos aspectos socioculturais 

no desenvolvimento distribuído de software. “Muitos gerentes e desenvolvedores de 

software possuem o hábito de concentrar a maior parte dos seus esforços em 

resolver as questões técnicas do projeto, deixando em segundo plano outros fatores, 

‘socioculturais’, que embora não sejam puramente técnicos, podem prejudicar 

seriamente os trabalhos de desenvolvimento.”  

Kusumasari et al. (2011) tratam do desenvolvimento de software como uma 

série de atividades de processos envolvendo equipes, especialmente em médios e 

grandes projetos de software. O método focado em equipe teve um destaque no 

desenvolvimento de softwares de sucesso. Com o modelo aplicado em pequenos 

projetos, o software foi desenvolvido no cronograma, com menor custo, com as 

especificações conhecidas e com um bom apontamento de qualidade. O modelo de 

colaboração, foi apontado como um bom modelo para utilização no desenvolvimento 

de software. 

Zhang (2011) relata que para superar a deficiência de projeto de software 

são necessários métodos de estimativa para melhorar a taxa de sucesso dos 

projetos. O resultado indicou que este modelo poderia ser utilizado para 
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gerenciamento de projetos de software de médio e pequeno porte de forma eficaz e 

contínua.  

Cruz (2012) conclui que a junção de duas metodologias, PMBOK e o 

Framework SCRUM, pode contribuir para dar maior agilidade e flexibilidade aos 

projetos. É exposto ainda que ambas podem ser aplicadas em projetos de 

desenvolvimento de software. O Guia PMBOK fornece boas práticas para projetos 

pequenos e grandes. Aos projetos ligados à área de tecnologia da informação é 

necessária a flexibilidade do Scrum, pela característica abstrata e de difícil 

mensuração no desenvolvimento de softwares. A utilização do Scrum no 

desenvolvimento de softwares, possui limitação em relação ao gerenciamento das 

áreas de custo, aquisições, riscos e recursos humanos, onde o PMBOK pode atuar. 

Com isto, juntas, contribuem para o sucesso de projetos de software. 

Larson e Larson (2012) relata a característica e os tratamentos dos 

pequenos projetos, bem como as etapas críticas e os maiores desafios destes 

projetos. É citada, também, uma importante comparação no tratamento de 

encerramento de projetos tanto nos pequenos quanto nos maiores projetos. 

Andrade (2012) mostra que as características de projetos de pequeno e 

médio porte, e a estrutura de fases permite que o projeto seja segmentado em 

subconjuntos lógicos para facilitar a gestão de projetos. O autor conclui que 

dificilmente haverá um único modelo de gestão de projetos que satisfaça a todos os 

aspectos e modalidades de gerenciamento de projetos de software. Entretanto, 

algumas abordagens podem possibilitar diretrizes específicas para a compreensão e 

o gerenciamento em contextos específicos, como é o caso dos dispositivos móveis. 

Almeida Jr (2012) faz menção à metodologia de gerência de projeto no 

desenvolvimento de sistemas web em ambiente geograficamente distribuído, com a 

visão entre a gerência de projeto tradicional e web. Trata, ainda, de uma 

metodologia capaz de proporcionar o gerenciamento de projetos nesse contexto, 

além de possibilitar o conhecimento dos diversos fatores que influenciam no 

desenvolvimento de softwares para sistemas. 

Penttinen e Mikkonen (2012) tratam dos métodos ágeis, especialmente do 

Scrum, pois têm atraído a atenção para a produção de softwares de grande porte, 

embora tenha características para trabalhar com pequenas equipes. Muitas vezes o 

desempenho da equipe ágil não ocorre como o esperado, pelo nível de aderência na 

área de gerenciamento de aquisições. 
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Akbar et al. (2012) efetuaram uma pesquisa sobre um quadro de adaptação 

de processo de software para pequenas e médias empresas de TI e as mudanças 

revolucionárias nestas práticas. Projetos de terceirização e metodologias baseadas 

em modelo ágil surgiram como uma nova opção, além da criação de métodos para 

necessidades próprias. O resultado da pesquisa revela a importância em criar 

adaptações nos processos de desenvolvimento para empresas de pequeno e médio 

porte de desenvolvimento de software.  

Bhadauria (2012) relata que os projetos de desenvolvimento de softwares 

distribuídos estão se tornando rapidamente a opção para grandes sistemas de 

software. Geralmente, os maiores projetos de software podem ser gerenciados de 

forma distribuída devido a seus grandes orçamentos, o que não ocorre com os 

pequenos. Observa, também, que o gerenciamento de grandes projetos distribuídos 

poupa custo e tempo. O autor sugere, ainda, algumas das melhores práticas para 

superar desafios na utilização de serviços em projetos de orçamentos pequenos. 

Gomes (2013) trata de métricas e estimativas de software em um processo 

de desenvolvimento onde é necessário medir custo, produtividade e qualidade, mas 

não só do produto final, como de todo o processo produtivo de software.  

Na TABELA 2 é possível observar um comparativo entre as principais 

referências atuais sobre o assunto. 

 

TABELA 2. Comparativo das abordagens e resultados do estado da arte 

Autor Abordagem Resultado 

Zhang (2011) 
Cronograma adequado para projetos 
de médio e pequeno portes 

Nos grandes projetos utilizar o 
método do caminho crítico 

Kusumasari et al. (2011) 
Medição com tempo, custo, 
especificação e qualidade de software 

Software é desenvolvido no 
cronograma 

Lehman e Sharma (2011) 
Métodos ágeis nas fases iniciais de 
um projeto 

Estudo na IBM demonstrou 
necessidade de modelo 
híbrido 

Penttinen e Mikkonen (2012) Métodos ágeis e o Scrum 
Atenção para produção de 
software de grande porte 

Cruz(2012) 
Scrum e PMBOK, agilidade e 
flexibilidade 

Junção de metodologias 

Larson e Larson (2012) 
Pequenos Projetos, desafios e etapas 
críticas 

Tratamento das características 

Akbar et al. (2012) 
Adaptações nos processos de 
pequenas e médias empresas 

Importância no 
desenvolvimento de softwares 

Almeida (2012) 
Diferenças entre gerência de projeto 
tradicional e web 

Equipes geograficamente 
distribuídas 

Gomes (2013) 
Métricas em todo o processo 
produtivo 

Estimativas de software 

Fonte: o autor (2013) 
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As lacunas deixadas na apresentação do estado da arte, para atender o 

proposto nesta dissertação, podem ser observadas na seção 3.1. 

 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foram apresentados conceitos e pesquisas atuais referentes 

aos projetos de desenvolvimento de software, projetos de software de pequeno, 

médio e grande porte, sucesso e fracasso em projetos de desenvolvimento de 

software, engenharia de software, metodologias de desenvolvimento de software, 

junção de metodologias, métricas nos processos de desenvolvimento de software e 

particularidades no gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software. 

As características que mais se destacaram entre as referências pesquisadas 

tratavam sobre a adaptação, agilidade e flexibilidade necessárias na junção de 

metodologias de desenvolvimento de software. Os modelos e guias de boas práticas 

para a condução de projetos de software foram contemplados em vários estudos de 

caso que auxiliaram na avaliação de aderência dos modelos nos projetos de 

pequeno, médio e grande porte apresentados. 

O conteúdo abordado contribuiu na criação e aplicação da metodologia 

proposta nesta dissertação, pois tornou clara a importância de criar adaptações nos 

processos de desenvolvimento em modelos híbridos de projetos dos diversos 

tamanhos, possibilitando a visualização de métricas para estimativas de prazos em 

todo o processo produtivo, pois o software deve ser desenvolvido com cronogramas 

estimados, com metodologias ágeis e tradicionais, em cooperação para que os 

projetos, independente de seu porte, cumpram suas datas de conclusão estimadas. 

 

  



44 

4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho apresenta uma nova metodologia baseada em procedimentos 

e guias de gerenciamento de projetos atuais disponíveis no mercado. A metodologia 

atua em três fases distintas para poder atingir os objetivos, sem sobrecarregar com 

atividades adicionais a área administrativa da empresa.  

Para auxiliar no entendimento das etapas de desenvolvimento de software, 

pode ser observado na FIGURA 6, o macro fluxo de desenvolvimento. 

 

Departamento ComercialEscritório de Projetos

Departamento de 
Engenharia

Departamento de Desenvolvimento

Departamento de Engenharia

Solicitação do cliente
Entrada da 

SD no sistema

Reunião Semanal de SDs

Análise Programação Teste
Conclusão da SD Atualização 

nos servidores
(Entrega ao Cliente)

Viabilidade da SD Prepara SDs para reunião

Elaborar 
PTC?

Não

Elaborar PTC

Sim

Fila de SDs 
Liberadas para 

desenvolvimento

 

FIGURA 6. Macro fluxo de desenvolvimento de SD 
Fonte: o autor (2013) 

 

Para melhor compreensão da estrutura da metodologia criada, a FIGURA 7 

apresenta a divisão das fases e etapas necessárias. 
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FIGURA 7. Estrutura da metodologia 
Fonte: o autor (2013) 

 

A TABELA 3 apresenta a subdivisão de fases da metodologia, bem como os 

envolvidos e os objetivos esperados em cada fase. 

 

TABELA 3. Demonstrativo da metodologia: fases, envolvidos e objetivos 

Fases Envolvidos Objetivos 

Aculturação em projetos 
Todos os colaboradores e 
administradores da empresa 

Criar a cultura de projetos para 
facilitar a adesão da 
metodologia 

Controle semanal dos 
prazos das solicitações 

Todos os colaboradores e 
administradores da empresa 
que se envolvem com o 
desenvolvimento das 
solicitações 

Efetuar o controle e o 
acompanhamento das 
solicitações dos projetos 
semanais 

Desenvolvimento de 
software de apoio 

O Escritório de Projetos da 
empresa 

Auxiliar no controle e no 
feedback dos projetos semanais 

Fonte: o autor (2013) 

 

As fases da metodologia estão descritas a seguir. 

 

 

 

Metodologia 

Aculturação em 
projetos 

Workshop em 
projetos 

Palestras de 
aculturação 

Ciclos de 
capacitação em 

projetos 

Controle semanal 
dos prazos das 

solicitações 

Criação de 
projetos semanais 

Realização de 
reuniões por área 

Efetuar o controle 
dos projetos com 

MS-Project 

Desenvolvimento 
de software de 

apoio 
Fases 

Etapas 
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4.1 ACULTURAÇÃO EM PROJETOS (FASE 1) 

 

A fase de aculturação em projetos nasceu da preocupação com o grau de 

entendimento de projetos por parte dos níveis organizacionais da empresa.  

Stanleigh (2005) e Rabechini (2011) citam que em cada empresa existem 

culturas próprias, mas que há aspectos que são comuns à maioria delas  como: 

a) Dar ênfase aos clientes e à satisfação de suas necessidades, sendo capaz de 

reagir rapidamente e concentrar seus recursos limitados em atividades que 

resultem na sua satisfação; 

b) Buscar a melhoria contínua dos processos que resulte em produtos e serviços 

de maior qualidade, utilizando uma abordagem científica para efetuar as 

melhorias realizando-as por etapas. Adequar-se rapidamente ao mercado 

adquirindo experiências reais e atingindo cada vez mais os níveis da 

qualidade. 

c) Buscar a participação total de seus funcionários, utilizando todas as 

competências dos membros da empresa para realizar melhorias contínuas e 

alcançar a satisfação do cliente. 

d) As empresas devem participar do aprendizado social a fim de evitar a 

reinvenção dos métodos para implementação das práticas de qualidade com 

agilidade, criando uma cultura da qualidade na realização dos negócios. 

 

Com isto nasceu a necessidade de efetuar um levantamento do nível de 

cultura em projetos que os colaboradores da empresa possuíam. Este levantamento 

deve ter como base o questionário, disponível no APÊNDICE 1 para ser aplicado na 

empresa, com o intuito de levantar o nível de cultura e de conhecimento em projetos 

dentro da empresa.  

Para responder ao questionário, devem ser eleitos os colaboradores que 

possuem atuação como gerentes de projetos e também os gerentes, supervisores, 

coordenadores e colaboradores que se envolvem diretamente com o controle de 

projetos da empresa. Estes colaboradores, além de participarem dos projetos, 

devem estar diretamente envolvidos no processo produtivo de software da empresa, 

seja atendendo os clientes na área comercial e suporte, ou nos setores pertencentes 

ao departamento de desenvolvimento: análise, programação, teste, qualidade, 

prototipação e modelagem de dados. 
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A utilização da ferramenta de formulários do Google Drive auxilia na 

aplicação do questionário e tabulação dos resultados. 

Nesta fase inicial de aplicação da metodologia, com base no resultado do 

questionário aplicado, deve ser apurada a necessidade de aculturar a empresa em 

projetos para que todos os níveis hierárquicos, ou seja, diretor, gerentes, 

supervisores, coordenadores e colaboradores, possam ter a mesma visão da 

importância de projetos em uma empresa, no mundo e na área de desenvolvimento 

de software. 

Para promover a aculturação dos membros da empresa, deve ser criado um 

projeto interno com o título similar à fase da metodologia: “Aculturação em Projetos”. 

O objetivo central é o de nortear os colaboradores na cultura de projetos sem criar 

restrições ou temores sobre o controle de projetos e apresentando a figura de 

gerente de projetos para demonstrar a importância de um líder nos projetos. 

Heldman (2009, p. 291) cita que o treinamento junto com uma liderança bem 

definida torna uma equipe de alto desempenho.  

Para isto é necessária a criação de três etapas para ampliar a visão de 

projetos e são elas: 

a) Workshop em projetos, envolvendo todos os colaboradores de todos os 

níveis hierárquicos da empresa, com uma visão geral da importância de 

projetos no Brasil e no mundo, abrangendo não só a área de informática, 

mas numa visão global. O evento deste porte sugere-se que ocorra na 

manhã de um sábado, em um auditório fora da empresa, objeto do estudo 

de caso, e contar com três palestrantes que dividirão a manhã em 

palestras e uma mesa de debates sobre o assunto. A ementa do evento 

trata da abordagem do tema de projetos e sua importância para a área de 

software, para o Brasil e para o mundo, dividido em palestras e mesa de 

debates; 

b) Palestras de aculturação em projetos, deve envolver os colaboradores de 

todos os níveis hierárquicos da empresa, com uma visão geral de 

projetos, demonstrando a aplicação de projetos de forma a associar 

controles de projetos com as atividades cotidianas da empresa. A palestra 

deve contar com um palestrante, colaborador da própria empresa, ocorrer 

em uma sala de treinamentos fora da empresa, com duração de quatro 
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horas e ter a mesma palestra ministrada cinco vezes para possibilitar a 

participação de todos os colaboradores da empresa;  

c) Ciclos de capacitação em projetos, envolver apenas os colaboradores, 

gerentes, supervisores e coordenadores de projetos que estejam 

diretamente envolvidos em controles de projetos, com uma abordagem 

específica cobrindo quatro pontos distintos, a saber: 

  1.Fundamentos de metodologias de projetos; 

  2.Visão geral de cronogramas e do Ms-Project2; 

  3.Gerenciamento de projetos através do método de Corrente 

Crítica3; 

  4.Metodologias de gerenciamento de projetos aplicadas na empresa. 

 

4.2 CONTROLE SEMANAL DOS PRAZOS DAS SOLICITAÇÕES (FASE 2) 

 

Nesta segunda fase, o principal foco é a área de influência do grupo de 

desenvolvimento de projetos de software.  

O desenvolvimento desta fase leva em consideração a pesquisa 

desenvolvida pelo IMasters (2008) e Azevedo (2008) que, em gráficos os 

percentuais são apresentados na seção 2.6 e que demonstram os problemas que 

ocorrem nos projetos de software. O problema apontado em primeiro lugar nas 

pesquisas é o atraso na entrega dos projetos de software. 

A forma de atuar nos controles dos pequenos e grandes projetos para que 

coexistam sem interferência em seus prazos, tem como base a atuação no controle 

do fluxo semanal de entrada de projetos e pequenas solicitações de 

desenvolvimento e alterações de software – SDs (Solicitações de Desenvolvimento), 

dividindo-os em quatro áreas distintas: Industrial, Comercial, Fiscal / Contábil / 

Recursos Humanos e Financeira, e também dividindo os grandes projetos em várias 

tarefas menores. 

Esta fase exige um cuidado especial em sua realização, pois tende a 

provocar mudanças em costumes e práticas historicamente consolidadas na 

empresa, nem sempre aceitas pelos empregados. Assim sendo, a introdução das 

                                            
2
 Ms-Project: Microsoft Project é um software de gestão de projetos (ou gerência de projetos) 

produzido pela empresa Microsoft Corporation.  
3
 Corrente Crítica: Definida como o maior caminho através da sequência de tarefas ordenadas, leva-

se em conta as dependências entre tarefas e também entre recursos. 
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mudanças deve ser de forma gradativa e acompanhada de explicações do corpo 

gerencial. 

O tratamento de grandes projetos deve ter alteração na forma com que o 

projeto entra no desenvolvimento. Esta fase foca em dividir um projeto de grande 

envergadura em diversas solicitações. A unidade base de medida para o 

desenvolvimento de software passa a ser uma solicitação, como ilustrado na 

FIGURA 8, e que é inserida no sistema Virtual Control, que é o sistema de entrada 

de solicitações desenvolvido pela empresa para o controle dos processos 

produtivos.  

 

FIGURA 8. Macro fluxo de entrada de SDs 
Fonte: o autor (2013) 

 

Os intervalos de desenvolvimento de uma solicitação podem variar entre 

uma hora (menor medida) e aproximadamente 500 horas (maior medida), que pode 

totalizar pouco mais de três meses. Esta base leva em consideração apenas os dias 

úteis de segunda a sexta, com oito horas diárias. 

Todas as solicitações que excederem a este período são desmembradas. As 

que foram desmembradas dos grandes projetos, assim como as solicitações de 

pequeno porte, seguem o fluxo de desenvolvimento que iniciam no departamento de 

engenharia, passa pelo escritório de projetos, podendo passar pelo departamento 

comercial, segue no departamento de desenvolvimento e retorna para a engenharia 

para ser entregue ao cliente.  

Com a mesma unidade, o mesmo tratamento que é aplicado às SDs dos 

pequenos projetos será também considerado nas SDs desmembradas dos grandes 

projetos. Após seguirem pelo fluxo inicial de desenvolvimento, elas são priorizadas e 

Solicitações 

Grandes Projetos 

SD SD SD SD 

SD SD SD 

Pequenos 
Projetos 

Virtual 
Control 
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sequenciadas em uma fila de solicitações a serem desenvolvidas, onde é possível 

considerar prioridades, assim como: 

a) A prioridade dada pelo setor comercial para determinadas solicitações; 

b) A prioridade por motivos de legislação, para desenvolvimentos emergenciais; 

c) A prioridade dada pela data em que as tarefas foram incluídas, priorizando as 

mais antigas. 

Com base nisto, esta fase previu o ajuste da reunião semanal existente na 

empresa, abordando os novos projetos, as novas solicitações de desenvolvimento e 

alterações de software. Antes da aplicação desta nova metodologia, participava da 

reunião semanal apenas uma seleta equipe de supervisores e convidados com uma 

abordagem apenas informativa. A partir dela, passaram a participar todos os 

principais envolvidos nos projetos. 

 

4.2.1 Etapas para o controle semanal dos prazos das solicitações 

 

Fizeram parte desta fase da metodologia as seguintes etapas: 

a. Criação de projetos semanais de solicitações, baseada nas SDs que 

entram no processo durante a semana anterior. Como as SDs entram no 

fluxo já com o porte das mesmas equiparado, neste estágio pode haver 

várias SDs de um mesmo projeto intercaladas às SDs de pequeno porte. 

O controle deve acumular todas as SDs da semana, separando pelas 

áreas de negócio (Comercial, Financeiro, Fiscal/Contábil/RH e Industrial). 

Cada SD é tratada como um subprojeto do projeto semanal. A SD, ou 

subprojeto, se divide em tarefas, que além de levar o mesmo nome da 

SD, recebem um complemento que antecede o nome para identificar a 

tarefa do desenvolvimento a que pertence. São elas: Aprovar PTC, 

Analisar, Codificar, Testar e Finalizar. Esta última, finalizar, é citada por 

Phillips (2003, p. 219), como importante na elaboração do cronograma, 

pois deve-se estipular uma reserva de gerência, que é uma tarefa incluída 

no final do projeto com o intuito de proteger o projeto com uma reserva de 

tempo quando alguma das tarefas do projeto extrapola seus tempos 

atribuídos. 
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Os projetos semanais serão agrupados em um programa de projetos de 

desenvolvimento de software com todos os projetos semanais de 

solicitação por áreas de negócio relacionadas. 

b. Realizar reuniões semanais para o lançamento dos projetos, contendo as 

SDs que entraram no processo durante a semana anterior. Estas 

reuniões têm como base Martins (2011, p. 48) que cita a necessidade de 

reuniões de lançamento e de acompanhamento periódicas, normalmente 

uma vez por semana para comunicar a todos a situação do projeto.  

As reuniões são separadas em quatro equipes por área de negócio, para 

gerar envolvimento e motivação entre cada uma destas equipes. 

Conforme cita Heldman (2009, p. 290) ao tratar deste assunto retratando 

o grau de satisfação e envolvimento dos participantes. Estas equipes, 

também denominadas células de desenvolvimento, envolvem os 

analistas, desenvolvedores, testadores, analistas de suporte, engenheiros 

e demais convidados que se fizerem necessários para a área em 

questão, assim como colaboradores do suporte externo, suporte interno e 

departamento comercial (vendas). 

As reuniões são rápidas e objetivas, com pouco cunho técnico, mas o 

necessário para propor o cálculo de tempos durante a reunião, e o nome 

dos recursos que se envolverão no desenvolvimento, onde todos da 

equipe da área de negócio participam contribuindo com o assunto ou o 

problema.  

Na reunião, é também determinado se uma SD será ou não cobrada do 

cliente solicitante. Para as SDs sem cobrança, seguir o fluxo normal 

existente para o desenvolvimento. Para as SDs com cobrança, seguir o 

seguinte fluxo: 

i. O departamento de desenvolvimento elabora textos de escopo e 

objetivo da solicitação e define a carga de tempo de 

desenvolvimento completo da solicitação para estimativa de 

custo para a montagem da proposta de cobrança; 

ii. O departamento comercial elabora a PTC – Proposta Técnico 

Comercial e encaminha ao cliente com um prazo máximo de 

resposta para negociação comercial ou a assinatura na PTC; 
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iii. O escritório de projetos computa no prazo da SD a tarefa: 

Aprovar PTC, incluindo o tempo máximo que aguardará a 

elaboração e a aprovação da PTC. 

c. Efetuar o Controle dos Projetos utilizando o MS-Project para a criação do 

cronograma de previsão de atendimento das SDs. Segundo Pressman 

(2006, p. 160), este cronograma deve permitir monitorar o progresso e 

controlar o projeto. Fazer a avaliação do andamento de todos os “Projetos 

Semanais” ativos da área, visualizando o gráfico de andamento de cada 

um destes projetos. As informações para os gráficos devem ser 

atualizadas semanalmente através de feedbacks obtidos por consultas 

efetuadas ao sistema automatizado de tarefas internas, denominado 

Virtual Control, desenvolvido pela própria empresa.  Para as SDs que 

estiverem saindo do controle do projeto, deverá ser levado na reunião 

semanal para que todos apoiem corretivamente. 

 

4.2.2 Pressupostos para o controle semanal dos prazos das solicitações 

 

A fase da metodologia de controle semanal dos prazos das solicitações deve ter 

como base para o acompanhamento dos projetos a reunião dos projetos semanais 

com os seguintes pressupostos: 

a) Os colaboradores das áreas estão disponíveis para as reuniões semanais 

agendadas; 

b) As horas de participação dos colaboradores durante as reuniões são 

consideradas produtivas para efeitos de premiação; 

c) Os equipamentos necessários estão disponíveis para os projetos; 

d) Os recursos financeiros para execução dos projetos são suficientes; 

e) Os recursos de frota e logística estão disponíveis para a ocorrência das 

reuniões necessárias; 

f) A filosofia dos projetos está alinhada aos ideais das áreas de 

desenvolvimento; 

g) Os integrantes dos grupos dos projetos além das responsabilidades 

relacionadas aos projetos terão as responsabilidades na participação dos 

atendimentos característicos aos quais estiverem envolvidos e no 

desenvolvimento das atividades pertinentes às funções na empresa; 
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h) Os recursos necessários poderão ser de qualquer área da empresa. 

 

4.2.3 Restrições do controle semanal dos prazos das solicitações 

 

As restrições apontadas nesta metodologia são: 

a) As SCs - Solicitações de Correção, possuem uma característica prioritária e 

emergencial, por se tratar de correções, portanto são as restrições apontadas 

aos projetos semanais de desenvolvimento das SDs, pois não serão 

controladas pelos projetos semanais; 

b) As alterações de sequência e prioridade das SDs nos cronogramas dos 

projetos semanais e dos programas destes projetos por áreas. 

 

4.2.4 Resultados esperados com o controle semanal dos prazos das solicitações 

 

Para obter as informações de resultados esperados com a fase de controle 

semanal dos prazos das solicitações, os medidores de sucesso são mapeados, 

sendo eles:  

a) Quantidade de projetos de grande porte que tiverem seus planejamentos e 

cronogramas controlados e acompanhados; 

b) Relação entre horas apontadas e horas realizadas para os projetos semanais 

por áreas. 

 

4.3 UTILIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE APOIO (FASE 3) 

 

A metodologia proposta para integrar os projetos de grande envergadura com os 

pequenos projetos que ocorrem simultaneamente deve ter o apoio de uma 

ferramenta desenvolvida para agilizar os controles, acompanhamentos, atualização 

dos feedbacks e monitoramentos dos projetos. Com base nisto, há a necessidade da 

utilização de um programa de controle de projetos e também do desenvolvimento de 

softwares de apoio e agilidade neste processo. 

Foi eleito o programa de controle de projetos MS-Project 2007 na tarefa de 

efetuar os cálculos dos prazos das solicitações que a empresa recebe. Para integrá-

lo com maior agilidade à metodologia proposta, foram utilizados códigos de 

programação da linguagem VBA (Visual Basic for Applications). Estes códigos de 
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programação agilizaram a integração entre os produtos Microsoft, e até mesmo 

dentro do aplicativo MS-PROJECT. 

O projeto criado a cada semana possui as solicitações que entraram até a 

sexta-feira da semana anterior. O nome de cada projeto é constituído da seguinte 

forma: 

Descrição: “Projeto Comercial “ + ano + _ + mês + _ + número da semana. 

Exemplo: Projeto Comercial 13_08_04. 

Os projetos semanais são agrupados em um programa de projetos. 

Cada solicitação é considerada como um projeto com a divisão de quatro ou 

cinco tarefas, cujos nomes das tarefas são compostos pelo próprio nome da 

solicitação. Cada tarefa é acrescida uma palavra que consiste em uma das tarefas 

do desenvolvimento: Aprovar PTC, Analisar, Codificar, Testar e Finalizar. 

A composição das cargas de tempos de todas as tarefas de um projeto, é a 

carga total de tempo para o cálculo do prazo final das solicitações. Os recursos são 

informados em todas as tarefas que possuem dependência do recurso, exceto para 

aquelas intituladas inicialmente por “Aprovar PTC” e “Finalizar” que não possuem 

dependência de recurso, apenas precisam ser contadas no tempo total da 

solicitação, mas não necessitam de distribuição de recursos. 

Para garantir a informação de prazo final atribuído a uma solicitação são 

utilizadas restrições de projetos. Estas restrições auxiliam nos controles dos prazos 

das tarefas e ao listá-las são apresentadas, nas observações, as informações sobre 

a restrição. 

Para auxiliar e agilizar o controle e a manutenção dos projetos, foram 

desenvolvidos programas em VBA (Visual Basic for Applications) para personalizar 

este controle e manutenção.  

 Os softwares de apoio se integram à metodologia, conforme apresentado na 

FIGURA 9, onde são ilustrados os grandes projetos sendo divididos em pequenos 

projetos, para na sequência se tornar uma SD (solicitação de desenvolvimento) no 

sistema. A seguir, as solicitações são digitadas no sistema Virtual Control que 

alimenta o banco de dados.  



55 

 

FIGURA 9. Integração da metodologia com os softwares de apoio 
Fonte: o autor (2013) 

 

Seguindo o macro fluxo de desenvolvimento apresentado na FIGURA 6, logo 

após as solicitações serem viabilizadas pela engenharia, elas são agrupadas em um 

projeto semanal, pelo escritório de projetos, e são importadas para um projeto 

semanal no MS-Project através de um programa VBA.  

No MS-Project são executados programas em VBA que auxiliam na 

manutenção e entrada de feedbacks sobre o andamento dos projetos. A qualquer 

momento podem ser gerados alguns relatórios em Excel, a partir das informações 

contidas nos projetos, pois toda a comunicação gerada entre os softwares: Excel, 

MS-Project e o banco de dados do Virtual Control ocorrem através dos programas 

em VBA. 

 

4.3.1 Softwares necessários 

 

Para este estudo, foram utilizados os programas: 

a) MS-PROJECT 2007, sua versão: 12.0.4518.1014 e sua atualização, 

SP3 MSO: 12.0.6683.5000, com idioma em português. 

A escolha pelo Microsoft Project aconteceu por ser um aplicativo de 

gerenciamento de projetos que pode ser usado para planejar, 

programar e representar graficamente as informações sobre projetos. 

Com ele é possível recalcular rapidamente os cronogramas visualizar 

Solicitações 

Grandes Projetos 

SD 

 

SD 

 

SD 

 

SD 

 

SD 

 

SD 

 

SD 

 

Pequenos 
Projetos 
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as mudanças em parte do projeto que podem afetar o projeto como 

um todo. Outro fator importante para a escolha deste software foi a 

facilidade de integrar com outros softwares da empresa Microsoft 

através da linguagem de programação VBA4; 

b) Microsoft Office Excel 2007, sua versão: 12.0.6665.5003 e sua 

atualização, SP3 MSO: 12.0.6683.5000, com idioma em português. 

A escolha deste software ocorreu primeiramente pela facilidade em 

integração com o MS-Project, através do VBA, mas também pela 

facilidade em manipular as informações extraídas dos projetos 

semanais. O MS-Project oferece as informações em layouts de 

relatórios pré-formatados, mas a integração com o Excel permite a 

manipulação dinâmica e gráfica das informações; 

c) Microsoft Visual Basic 6.3, sua versão: 1054 e sua atualização VBA: 

Retail 6.5.1054 Forms3. 

Esta linguagem é utilizada para integrar os softwares. Além da 

integração, a linguagem permitiu agilizar os processos de manipulação 

dos projetos que estão disponíveis no MS-Project, mas que devido ao 

grande volume de registros (tarefas) nos projetos seria muito moroso. 

Também auxiliou, com a integração dos softwares, na extração das 

informações necessárias de forma racional e personalizada; 

d) Software de apoio desenvolvido. 

Software desenvolvido em VBA. Atua na simplificação das atividades 

executadas no software MS-PROJECT e também integra as 

informações com as planilhas de Excel para a geração de relatórios 

específicos que atuam especificamente nas informações de controle 

do projeto. 

e) Virtual Control. 

Software básico de controle de processos de desenvolvimento de 

software, desenvolvido pela própria empresa, com o intuito de 

controlar o andamento de algumas etapas da engenharia de software. 

A metodologia integra o banco de dados do Virtual Control com o MS-

                                            
4
 VBA – Visual Basic for Aplications: É uma linguagem de programação incorporada na maioria dos 

softwares da Microsoft Office, e pode ser usado para controlar quase a totalidade dos aspectos da 
aplicação anfitriã. 
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Project para obter informações de solicitações cadastradas, mas a 

metodologia pode ser aplicada da mesma forma sem o Virtual Control, 

apenas digitando as informações das solicitações diretamente no MS-

Project ou integrando com outras ferramentas. 

 

4.3.2 Instalação e execução do programa de apoio desenvolvido 

As necessidades de apoio estão dirigidas para as formas de atualização dos 

feedbacks levantados sobre os projetos, e também sobre as formas de interpretar os 

dados dos projetos. 

Com o grande volume de SDs, tratadas como projetos, e também com as 

subdivisões pré-programadas das tarefas destes projetos, atualizar os feedbacks 

destes projetos seria moroso. Com base nisto, houve a necessidade da criação de 

um software que englobou toda a visibilidade de um projeto, suas respectivas 

tarefas, suas informações e todas as funcionalidades para que o feedback ocorra de 

forma simples e ágil.  

Também há a necessidade de efetuar os acompanhamentos visuais do 

andamento dos projetos. Para isto foi elaborado um programa que exporta para o 

MS-Excel, as informações necessárias para as tomadas de decisão destes projetos. 

Foi criada uma combinação de cores para representar melhor os estágios e as 

situações dos projetos. Esta combinação de cores pode ser observada na TABELA 

4. 
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TABELA 4. Combinação de cores dos estágios e situações dos projetos 

ABA - Programa Projeto SDs 

Cor das letras na linha Significado 

Vermelho Representa que a solicitação está em desenvolvimento 

Lilás Representa que a solicitação está aguardando liberação de uma PTC 
(cobrança) por parte do cliente 

Preto Representa que a solicitação está na fila para ser desenvolvida 

Coluna STATUS Significado 

Tarefa Futura Esta é uma solicitação que está no prazo para ser desenvolvida 

No Limite Esta é uma solicitação que está na data limite para ser desenvolvida 

Atrasada Esta é uma solicitação que está atrasada, de acordo com a sua 
expectativa de desenvolvimento 

ABA - Tarefas Atrasadas 

Coluna STATUS Significado 

Atrasada para Iniciar Tarefa ainda não iniciada e está atrasada 

Atrasada para Encerrar Tarefa já iniciada, porém está com o encerramento atrasado 

No Limite para Encerrar Tarefa já iniciada, porém está no limite para ser encerrada 

No Limite para Iniciar Tarefa ainda não iniciada, mas está no limite para iniciar sem 
comprometer a data de conclusão estimada 

ABA - Tarefas Futuras 

Coluna STATUS Significado 

Tarefa Futura Tarefa ainda não iniciada e com seus prazos estimados dentro da data 
de conclusão estimada 

Tarefa Iniciada Tarefa já iniciada e com seus prazos estimados dentro da data de 
conclusão estimada 

Fonte: o autor (2013) 

 

As três abas criadas na listagem em Excel também possuem cores distintas 

para acompanhar o andamento e auxiliar na avaliação dos resultados. As cores são 

apresentadas na TABELA 5. 

 

TABELA 5. Cores de fundo das abas do arquivo Excel nas listagem 

ABA Cor do Fundo 

Programa Projeto SDs Tons de Azul 

Tarefas Futuras Tons de Verde 

Tarefas Atrasadas Tons de Vermelho 
Fonte: o autor (2013) 

 

Os passos para replicar a instalação dos softwares de apoio, desenvolvidos 

em VBA, estão no manual de instalação e execução que está apresentado no 

APÊNDICE 2. Os programas para serem instalados podem ser obtidos entrando em 

contato com o autor desta dissertação. 
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4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foi detalhada a metodologia desenvolvida nesta dissertação.  

 A metodologia foi dividida em fases para auxiliar na aplicação e possibilitar 

uma melhor compreensão das fases e etapas aplicadas.  

A fase de aculturação é importante para despertar e unificar o conceito de 

projetos na empresa.  

A fase do controle dos projetos de desenvolvimento tem a diferenciação no 

tratamento de projetos, ao incluí-lo segmentado em pequenas solicitações para que 

a fila de desenvolvimento tenha uma unidade de tempo padronizada entre os 

grandes e pequenos projetos.  

A fase de desenvolvimento e utilização de softwares para o apoio no 

controle dos projetos auxilia e dá agilidade para controlar as etapas de 

desenvolvimento de softwares, bem como garantir que as datas de previsão de 

conclusão das solicitações e dos projetos sejam cumpridas. 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso foi aplicado na empresa “Virtual Age” que tem a sua matriz 

localizada em Cianorte na região noroeste do estado do Paraná. 

Fundada em 1986, a empresa desenvolve softwares de gestão empresarial 

para o polo da confecção e da indústria têxtil. A empresa possui um único diretor, e 

atua com destaque em todo o território nacional. 

A empresa faz parte do Grupo Nabhan de Tecnologia, que ocupa um espaço 

físico de 3000 m2 e possui aproximadamente 2.000 (dois mil) colaboradores, sendo 

400 em Tecnologia e os demais distribuídos em áreas administrativas e 

operacionais. Esta estrutura funcional se divide entre a matriz e 27 escritórios 

regionais em todo o território nacional. 

O número de profissionais apontados em tecnologia, também está dividido 

entre aproximadamente 70 colaboradores que trabalham diretamente na Análise, 

Programação, Teste e Qualidade do software, sendo que os demais estão 

envolvidos com a produção do software indiretamente, efetuando atendimentos de 

levantamento, implantação, consultoria e de dúvidas dos clientes e usuários.  

Com mais de 8.000 (oito mil) usuários, o sistema da Virtual Age administrou 

em 2012 mais de um bilhão de peças de vestuário e possui detalhes importantes 

como a homologação pelas Secretarias da Fazenda em todo o território nacional 

para a emissão de documentos fiscais. 

Os produtos são desenvolvidos com tecnologia 100% WEB (sistema 

hipertextual que opera através da Internet) e acompanham a tendência de sistema 

para computação nas nuvens. Tendo sido a empresa pioneira na WEB para a área 

de confecção.  

Os números demonstram que a Virtual Age é a maior empresa do sul do 

Brasil com Sistema ERP (Enterprise Resource Planning) para confecções. O 

crescimento nos últimos anos ocorreu da seguinte forma: 2010 = 105%, 2011 = 55% 

e 2012 = 50%. 

O perfil dos clientes, em sua maioria da área de confecção e têxtil, é voltado 

para as indústrias e comércios dos mais diversos portes, utilizando os serviços de 

produção, logística de distribuição, vendas por atacado, representantes e ainda 

varejo.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
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O perfil produtivo dos clientes envolve os mais diversos segmentos e suas 

principais características, pois a produção pode ocorrer por solicitação de terceiros 

(PL-Private Label), para marca própria, por encomenda de representantes, quando a 

venda ocorre para, depois, realizar a produção. Envolve, ainda, lojas de atacado e 

varejo, onde a produção ocorre dentro de um planejamento para suprir mostruários 

das lojas. 

A empresa entende que seus clientes e o mercado estão exigentes e 

solicitando cada vez mais empenho no trato com os prazos e no cumprimento da 

qualidade dos produtos e dos escopos. Outro aspecto muito importante é a 

necessidade de diminuição de custos, por conta da concorrência fortalecida pela 

política cambial que a confecção e a tecelagem vêm enfrentando com os produtos 

importados. 

Os clientes de confecção buscam apoio nos softwares aliados para eliminar 

custos invisíveis do processo produtivo bem como de todo os processos de logística, 

administrativo e venda. 

O processo produtivo do software deve ser ágil para atender o mercado que 

necessita de informações rápidas e especializadas a todo o momento. Os métodos, 

frameworks e guias de boas práticas para o desenvolvimento de projetos auxiliam, 

mas necessitam de adaptações para a produção de software. 

A Virtual Age possui o problema relatado nos parágrafos anteriores, pois a 

falta de cultura em projetos, e a influência dos pequenos projetos sobre os projetos 

de grande envergadura motivaram o âmbito desta dissertação. 

O estudo desenvolvido teve como base a comparação entre a forma 

tradicional de trabalho da empresa e a metodologia proposta.  

A metodologia proposta teve sua aplicação em três fases distintas. Estas 

fases descritas na metodologia, possuem particularidades que fizeram com que a 

aplicação tenha acontecido em dois momentos distintos. No primeiro momento 

ocorreu isoladamente a fase da aculturação em projetos, quando o objetivo foi 

conscientizar o maior número de colaboradores e padronizar os termos utilizados em 

projetos. No segundo momento, a fase do controle semanal dos prazos das 

solicitações foi aplicada em conjunto com de acompanhamento do software de 

apoio, pois ambas são interdependentes, com a utilização do software de apoio para 

a efetivação do controle semanal. 
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A aplicação da metodologia teve como base apenas dois pontos: escopo e 

prazo. O custo não entrou na aplicação, pois a empresa tem uma política de não 

revelar preços e custos de desenvolvimento de seus softwares. 

A aplicação das fases da metodologia é apresentada a seguir.  

 

5.1 APLICAÇÃO DA ACULTURAÇÃO EM PROJETOS 

 

Como relatado na metodologia, foi necessário aplicar um questionário para 

avaliar o nível de aderência dos colaboradores e administradores da empresa, em 

projetos, e que totalizou 50 colaboradores.  

Os percentuais extraídos da aplicação do questionário são apresentados em 

algumas tabelas comparativas. 

Para demonstrar o percentual de participação das áreas e cargos dos que 

participaram da resposta do questionário, estão apresentados respectivamente na 

FIGURA 10 e FIGURA 11 os gráficos que mostram esta participação. 

As áreas de Suporte e Engenharia que já possuíam algumas atividades por 

projeto, totalizaram 25% das respostas. Como a maior parte da metodologia abrange 

o Departamento de Desenvolvimento, foram totalizadas as respostas em duas 

divisões, Departamento de Desenvolvimento com 43% das respostas e os Outros 

Departamentos, incluindo suporte e engenharia totalizando 57%. No decorrer da 

análise destes resultados, poderá ser observado o grau de influência desta divisão. 

 

 

FIGURA 10. Gráfico referente ao percentual de respostas por área/departamento 

Fonte: o autor (2013) 
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FIGURA 11. Gráfico referente ao percentual de respostas por cargo 

Fonte: o autor (2013) 

 

Na TABELA 5, é possível observar, com base no conhecimento dos 

entrevistados, que o setor de desenvolvimento tem uma visão de que a metodologia 

de projetos é aderente, mas está sendo levemente empregada na empresa, 

enquanto que os demais setores entendem que a metodologia de projetos também é 

aderente, e está sendo empregada. 

TABELA 6. Perfil dos colaboradores questionados 

 
 

DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO OUTROS DEPARTAMENTOS 

Não 
adere 

Adere 
leveme

nte 
Adere 

Adere 
fortem
ente 

Adere 
complet
amente 

Não 
adere 

Adere 
leveme

nte 
Adere 

Adere 
fortem
ente 

Adere 
completa

mente 

 
 
a 

Com base em seu 
conhecimento, assinale a 
nota que você pontua 
sobre metodologia(s) em 
gerenciamento de 
projetos 

0% 6% 31% 50% 13% 6% 31% 38% 50% 6% 

 
 
b 

Com base em seu 
conhecimento, assinale a 
nota que você pontua 
sobre metodologia(s) em 
gerenciamento de 
projetos aplicado NA 
EMPRESA EM QUE 
ATUA 

31% 44% 19% 6% 0% 0% 25% 69% 19% 19% 

 

 

No questionário, foram abordadas questões para compreender diretamente 

o nível de aderência dos entrevistados. A TABELA 7 aponta, no item a, que a 

maioria dos departamentos compreende a importância do gerenciamento de projetos 

para a empresa, mas o nível de conhecimento apresentado no item b, demonstra um 

desconhecimento sobre a metodologia. No item c, muitos apontam não usar ou 

pouco usar a metodologia no dia-a-dia.  

Colaborador 
68% 

Gerência / 
Supervisão / 
Coordenação 

24% 

Não declarado 
8% 
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Com a análise desta tabela é possível observar que os entrevistados 

entendem a importância da metodologia, conhecem pouco e a maioria não utiliza. 

  

TABELA 7. Nível de aderência dos entrevistados 

 

DEPARTAMENTO DE 
DESENVOLVIMENTO 

OUTROS DEPARTAMENTOS 

NÃO 
UM 

POUCO 
SIM NÃO 

UM 
POUCO 

SIM 

a 
Você acredita que uma metodologia em 
gerenciamento de projetos pode trazer 
resultados positivos para a empresa? 

0% 6% 94% 0% 5% 95% 

b Você conhece metodologia(s) em 
gerenciamento de projetos? 

38% 44% 19% 19% 67% 14% 

c 
Você utiliza em seu dia-a-dia alguma 
metodologia em gerenciamento de 
projetos? 

50% 38% 13% 43% 43% 14% 

 

 

A aplicação do questionário teve duas abordagens, são elas: gestão de 

projetos e processos de desenvolvimento de software.  

As questões das duas linhas de análise foram concebidas com a abordagem 

das áreas de conhecimento de projeto. Estas linhas podem ser comparadas entre a 

TABELA 8 com a avaliação da gestão de projetos e a TABELA 9 com a avaliação 

dos processos de desenvolvimento de software. 
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TABELA 8. Respostas do questionário sobre o grau de aderência em gestão de projetos 

 GESTÃO DE PROJETOS 

DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO OUTROS DEPARTAMENTOS 

Não 
adere 

Adere 
leveme

nte 
Adere 

Adere 
fortem
ente 

Adere 
completa

mente 

Não 
adere 

Adere 
leveme

nte 
Adere 

Adere 
fortem
ente 

Adere 
completa

mente 

a 
A comunicação entre os 
envolvidos nos projetos 
é formal?  

13% 38% 31% 19% 0% 38% 38% 19% 5% 0% 

b 
O custo dos projetos é 
conhecido? 

69% 31% 0% 0% 0% 67% 29% 5% 0% 0% 

c 
O custo dos projetos é 
cumprido? 

63% 38% 0% 0% 0% 57% 43% 0% 0% 0% 

d 

O escopo dos projetos é 
alterado após sua 
aprovação em grande 
parte dos casos? 

19% 38% 25% 19% 0% 10% 24% 38% 24% 5% 

e 

Existem iniciativas da 
alta direção no sentido 
de estruturar a empresa 
para gerenciar seus 
projetos? 

6% 31% 25% 31% 6% 24% 29% 33% 14% 0% 

f 
Existem iniciativas 
isoladas de gestão e 
controle de projetos? 

6% 31% 50% 13% 0% 10% 43% 29% 19% 0% 

g 

O gerenciamento de 
projetos ocorre de forma 
isolada, havendo 
desalinhamento total das 
iniciativas? 

25% 50% 25% 0% 0% 19% 29% 29% 19% 5% 

h 

Existem padrões 
implantados para a 
emissão de documentos 
de projetos, e um 
controle efetivo nas 
revisões e na 
distribuição dos 
mesmos?  

19% 56% 19% 0% 6% 10% 38% 38% 10% 5% 

i 
Existem procedimentos 
formais nos projetos a 
serem seguidos?  

13% 44% 19% 19% 6% 5% 48% 33% 10% 5% 

j 

São usados indicadores 
para aferir o 
desempenho de 
projetos? 

6% 44% 6% 38% 6% 19% 24% 38% 14% 5% 

k 

A empresa tem 
conhecimento sobre a(s) 
metodologia(s) em 
gestão de projetos? 

6% 56% 25% 6% 6% 5% 38% 43% 14% 0% 

l 
A empresa tem 
experiência em Gestão 
de Projetos? 

19% 56% 19% 0% 6% 14% 19% 52% 14% 0% 

m 

A gestão de recursos 
humanos e de 
suprimentos dos projetos 
é existente?  

44% 25% 13% 13% 6% 14% 29% 43% 14% 0% 

n 

Existem conflitos 
pertinentes que geram 
competição pelos 
mesmos recursos? 

25% 38% 25% 0% 13% 0% 24% 57% 14% 5% 

o 
Existe resistências ao se 
propor alterações nas 
práticas existentes? 

19% 44% 31% 0% 6% 5% 24% 38% 24% 10% 

p 
São comuns atrasos nos 
prazos acordados para a 
implantação de projetos? 

25% 50% 6% 13% 6% 10% 5% 52% 33% 0% 

  
MÉDIA 

23% 42% 20% 11% 4% 19% 31% 34% 14% 2% 

  
MEDIANA 

19% 41% 22% 9% 6% 12% 29% 38% 14% 0% 
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TABELA 9. Respostas do questionário sobre o grau de aderência em processos de desenvolvimento  

PROCESSOS DE 
DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE 

DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO OUTROS DEPARTAMENTOS 

Não 
adere 

Adere 
leveme

nte 
Adere 

Adere 
forteme

nte 

Adere 
completa

mente 

Não 
adere 

Adere 
leveme

nte 
Adere 

Adere 
forteme

nte 

Adere 
completa

mente 

a 

A comunicação entre as etapas 
dos processos de 
desenvolvimento nos projetos é 
formal?  

0% 44% 38% 13% 6% 33% 38% 19% 5% 5% 

b 

Da forma que os processos de 
desenvolvimento de software 
estão atualmente podem ser 
controlados por gerenciamento 
de projetos? 

0% 19% 44% 31% 6% 38% 33% 24% 5% 0% 

c 

Existem procedimentos formais 
nos processos de 
desenvolvimento de software a 
serem seguidos?  

0% 13% 38% 25% 25% 38% 38% 19% 0% 5% 

d 
Existiu padronização nos 
processos de desenvolvimento 
de software implantados?  

6% 19% 31% 19% 25% 48% 24% 24% 5% 0% 

e 
É possível estimar o custo de 
um processo de 
desenvolvimento de software? 

19% 25% 13% 31% 13% 57% 33% 5% 0% 5% 

f 

Os requisitos são cumpridos 
fielmente através dos 
processos de desenvolvimento 
de software? 

6% 31% 38% 19% 6% 57% 24% 10% 5% 5% 

g 
A empresa possui processos 
específicos para o 
desenvolvimento de software? 

0% 0% 13% 44% 44% 29% 43% 19% 5% 5% 

h 
Existe um controle para as 
etapas dos processos de 
desenvolvimento de software?  

0% 0% 13% 31% 56% 19% 67% 10% 0% 5% 

i 
Existem iniciativas de gestão e 
controle de projetos de 
desenvolvimento de software? 

0% 0% 6% 63% 31% 19% 52% 24% 0% 5% 

j 

Os processos de 
desenvolvimento de software 
ocorrem de forma isolada, sem 
integrar todo o processo? 

0% 44% 38% 6% 13% 62% 29% 0% 0% 10% 

k 

Os processos de 
desenvolvimento de software 
estão baseados em 
metodologias de 
desenvolvimento? 

0% 6% 31% 19% 44% 43% 43% 14% 0% 0% 

l 
Os processos de 
desenvolvimento de software 
geram retrabalho? 

0% 6% 38% 38% 19% 24% 43% 24% 0% 10% 

m 

São usados indicadores para 
aferir o desempenho dos 
processos de desenvolvimento 
de software? 

0% 13% 25% 25% 38% 48% 38% 14% 0% 0% 

n 
Existem conflitos entre as 
etapas dos processos de 
desenvolvimento de software? 

0% 19% 38% 31% 13% 48% 43% 5% 0% 5% 

o 

Existem resistências ao se 
propor alterações nos 
processos de desenvolvimento 
de software? 

0% 6% 38% 44% 13% 43% 38% 10% 5% 5% 

p 

Os processos de 
desenvolvimento de software 
comumente geram atrasos nos 
prazos de entrega do 
produto/serviço? 

0% 13% 69% 13% 6% 10% 33% 48% 0% 10% 

  MÉDIA 2% 16% 32% 28% 22% 38% 39% 17% 2% 4% 

  MEDIANA 0% 13% 38% 28% 16% 40% 38% 17% 0% 5% 
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Uma avaliação dos resultados dos questionários mostrados na TABELA 8 e 

TABELA 9, mostra as divergências de visão entre o Departamento de 

Desenvolvimento e os demais departamentos. Uma análise das duas tabelas 

permite concluir que o Departamento de Desenvolvimento tem um entendimento 

maior sobre processos, mas menor sobre gestão de projetos. Nos demais 

departamentos esta visão se inverte. 

Baseado nesta visão, antagônica entre os dois grupos (Departamento de 

Desenvolvimento e os demais), e ainda levando em consideração a não aderência 

do Departamento de Desenvolvimento à gestão de projetos, foi identificada a 

necessidade da criação da fase de aculturação em projetos, para todos os 

colaboradores e administradores que se envolvem em projetos na empresa. 

Esta fase teve a preocupação de atender e padronizar o assunto “projetos” 

em todas as áreas organizacionais da empresa. Esta fase da metodologia foi 

distribuída em etapas para dividir melhor os níveis de participação dos envolvidos e 

também os níveis de informações oferecidas. 

A aplicação da fase de aculturação em projetos foi apresentada dentro de 

suas três etapas: 

a) Workshop em Projetos (“Uma Visão Geral da importância de Projetos”)  

b) Palestra de Aculturação em Projetos (“Uma Visão Geral de Projetos”)  

c) Ciclo de Capacitação em Projetos (“Uma Visão mais Detalhada de Projetos”)  

I. Capacitação em fundamentos de metodologias de projetos;  

II. Visão Geral do Ms-Project;  

III. Gerenciamento de Projetos através do método da Corrente Crítica;  

IV. Metodologias de Gerenciamento de Projetos na Virtual Age. 

  

5.1.1 Primeira etapa: Workshop em Projetos 

 

O Workshop em Projetos foi realizado na manhã do dia 23/02/2013, no 

anfiteatro da ACIC-Associação Comercial e Industrial de Cianorte. Fotos do evento 

podem ser observadas na FIGURA 12. Com o intuito de dar início à fase de 

aculturação em projetos, e também para transmitir uma visão geral, o evento 

abordou a importância e os fundamentos de projetos existentes no Brasil, no mundo, 

e daqueles que tratam do desenvolvimento de software.  
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FIGURA 12. Fotos do evento Workshop em Projetos 

Fonte: o autor (2013) 

 

Programado para atingir o maior número de colaboradores da empresa, o 

evento foi preparado para que o público tivesse a maior atenção e conforto 

necessários.  

Na entrada do evento foi entregue um material preparado para o evento 

contendo uma pasta da empresa, folhas de anotação personalizadas do evento, 

caneta da empresa, ficha de avaliação do evento e flyer sobre projetos, contendo a 

programação da fase de aculturação e informações sobre os palestrantes do 

Workshop. 

O evento teve na abertura a palavra do diretor que demonstrou o interesse 

da empresa em trabalhar por projetos e na sequência houve uma apresentação 

cultural de dança. 

Foram convidados para o evento profissionais que atuam e/ou lecionam 

nesta área, são eles: Profa. Késsia Rita da Costa Marchi Msc. Prof. Jaime William 

Dias e o Bacharel Marco Aurélio Rossi que além de trabalhar com o assunto 
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diretamente, faz pesquisas e desenvolveu seu trabalho de conclusão de graduação 

sobre o tema. 

Na parte técnica do evento seguiram palestras individuais dos palestrantes 

que abordaram a importância de projetos no Brasil e no mundo, além de 

metodologias de projetos para desenvolvimento de software. Após o coffee-break foi 

realizada uma mesa de debates sobre o assunto, onde várias questões foram 

abordadas e também debatidas com os colaboradores presentes no evento, que 

tinham à sua disposição um intermediador para transmitir suas perguntas. 

A relação da quantidade de colaboradores estimados, presentes e inscritos 

no evento é apresentada na TABELA 10. 

 

TABELA 10. Relação da quantidade de inscritos para o Workshop 

Colaboradores Quantidade  %  

Estimados  175  100 %  

Inscritos  150  86 % 

Presentes  120  69 %  

 

 A relação com a quantidade de colaboradores estimados e presentes por 

área da empresa é apresentada na TABELA 11. 

 

TABELA 11. Relação de inscritos para o Workshop por departamento 

Departamento Inscritos % Presentes % 

Administrativo   13 9% 12 10% 

Comercial   9 6% 8 7% 

Desenvolvimento   42 28% 37 31% 

Engenharia   12 8% 11 9% 

Engenharia do Produto   4 3% 4 3% 

Infraestrutura   11 7% 5 4% 

Presidente 1 1% 1 1% 

Representante   5 3% 5 4% 

Suporte   53 35% 37 31% 

Total 150   120 80% 

 

A avaliação do evento foi feita com a colaboração de todos os presentes, 

através de questionário disponibilizado junto ao material entregue no início. 

Do questionário foram extraídas apenas as informações que são pertinentes 

à dissertação e a tabulação dos dados podem ser observadas na TABELA 12. 
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TABELA 12. Resultado do questionário de avaliação do Workshop 

Workshop Péssimo Fraco Médio Bom Excelente Não se aplica Branco 

1. Tema Abordado 0,0% 0,0% 0,9% 24,5% 69,8% 1,9% 2,8% 

2. Conhecimento dos ministrantes 

em relação ao tema do evento 
0,0% 0,0% 3,8% 23,6% 71,7% 0,0% 0,9% 

 

Agregando o percentual das medidas de bom e excelente, os tópicos foram 

avaliados no questionário como: 94,3% de aceitação para o tema abordado e 95.3% 

para o conhecimento dos ministrantes em relação ao tema abordado. 

Este resultado demonstrou o nível de aceitação dos colaboradores da 

empresa em relação ao tema projetos e também o nível de aceitação em relação 

aos ministrantes que atuam como profissionais, pesquisadores e docentes do 

assunto. Outro resultado expressivo para esta fase foi o percentual de adesão ao 

evento. 

As observações de entendimento sobre projetos que seguiram 

posteriormente foram identificadas através do nível de compreensão que os 

colaboradores apresentaram nas demais etapas da fase de aculturação, na 

aplicação da metodologia e também no trato de projetos dentro da empresa. 

 

5.1.2 Segunda etapa: palestra, “Uma visão geral de projetos”. 

 

A segunda etapa da fase de aculturação em projetos, também teve como 

objetivo atender ao maior número de colaboradores possível, apresentando como 

tema uma visão geral de projetos.  

A palestra foi ministrada pelo autor desta dissertação, com o objetivo de 

transmitir e exemplificar uma visão geral de projetos com base nos conceitos e boas 

práticas do PMBOK. Um dos tópicos abordados na palestra, foi a importância da 

comunicação e, por consequência, a importância dos feedbacks dentro de um 

projeto. 

Esta fase da metodologia, como um todo, nasceu da aplicação do 

questionário, mas o foco na comunicação e na padronização dos conteúdos  

justificou a necessidade desta etapa de palestras. 

A palestra foi ministrada cinco vezes, para que fosse possível alocar o maior 

número de colaboradores da empresa entre as datas disponibilizadas. A duração foi 
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de quatro horas e ocorreram nas seguintes datas: 04/03/2013, 06/03/2013, 

08/03/2013, 11/03/2013 e 15/03/2013. 

As palestras ocorreram em uma sala de treinamento do Sindicato Rural de 

Cianorte, onde foi aproveitada a questão da distância da empresa para que 

ocorresse sem interrupções e com a motivação despertada para a mudança de 

ambiente. Uma compilação de fotos pode ser observada na FIGURA 13.  

 

FIGURA 13. Compilação de fotos das palestras 

Fonte: o autor (2013) 

A relação com a quantidade de colaboradores inscritos e presentes nas 

palestras, divididos por área está apresentada na TABELA 13. 

 

TABELA 13. Relação da quantidade de colaboradores para as palestras 

Área Inscritos  %  Presentes % 

Administrativo  7 4% 7 4% 

Comercial  5 3% 4 2% 

Desenvolvimento  57 36% 59 36% 

Engenharia  13 8% 13 8% 

Engenharia do Produto  1 1% 1 1% 

Infraestrutura 12 8% 12 7% 

Suporte  64 40% 60 38% 

  159 100% 156 96% 
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As avaliações foram realizadas através de um questionário entregue a todos 

os colaboradores ao final de cada uma das palestras. Do questionário foram 

extraídas apenas as informações que são pertinentes à dissertação e a tabulação 

dos dados pode ser observada na TABELA 14.  

 

TABELA 14. Resultado do questionário de avaliação das Palestras 

Palestras Péssimo Fraco Médio Bom Excelente Não se aplica 

1-Tema abordado 0% 0% 0% 12% 85% 3% 

2-Conhecimento dos ministrantes em 

relação ao tema do Evento 
0% 0% 0% 6% 90% 4% 

 

As palestras trouxeram resultados positivos ao despertar maior interesse na 

comunicação dos projetos entre os envolvidos e os processos. O percentual de 

presença em relação às inscrições superou as expectativas de 80% de presentes, 

atingindo o número de 96%. Da TABELA 14, verifica-se que o grau de aceitação ao 

tema abordado foi de 97%. Da mesma forma o nível de conhecimento dos 

ministrantes atingiu 96% na visão dos participantes. 

 

5.1.3 Terceira etapa: ciclo de capacitação em projetos 

 

A terceira e última etapa da aplicação da fase de aculturação em projetos, 

teve um objetivo um pouco diferenciado das anteriores, pois tinha a necessidade de 

atender os colaboradores que atuam diretamente no trato com os projetos da 

empresa.  

Com a necessidade de treinamento e capacitação dos colaboradores nesta 

fase, também houve o estreitamento do público alvo para 20 colaboradores por ciclo 

de capacitação. Para atingir um número maior de colaboradores, foram montados 

dois ciclos de capacitação, totalizando o treinamento de 40 colaboradores da 

empresa. 

Os encontros tiveram dois ministrantes, colaboradores do escritório de 

projetos da empresa. O objetivo desta etapa, foi de efetuar a capacitação aplicando 

as principais ferramentas de projeto utilizadas pela empresa, tendo como base os 

conceitos e boas práticas do PMBOK.  
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Os encontros dos ciclos foram adaptados para um formato de aula, 

necessitando que os participantes levassem notebooks, e os softwares em versão 

trial (versão de avaliação) que foram instalados para os treinamentos em sala. 

Foram utilizados os softwares: MS-Project 2013, WBS Chart-Pro e MS-Power Point 

de qualquer versão para a elaboração da apresentação de resultados dos 

treinamentos. 

Os colaboradores que participaram do ciclo de capacitação ficaram 

dispostos em cinco equipes de quatro colaboradores cada. A disposição das equipes 

se deu por sorteio durante o treinamento e seguiram montadas pelos quatro 

encontros do ciclo de capacitação.  

Cada encontro teve a duração de oito horas e a relação de datas e assuntos 

abordados por encontro do ciclo de capacitação está apresentado na TABELA 15.  

  

TABELA 15. Assuntos e datas dos ciclos de capacitação 

Assuntos dos encontros do ciclo de capacitação 1ª Turma 2ª Turma 

Capacitação em fundamentos de metodologias de projetos; 25/03/2013 05/04/2013 

Visão Geral do Ms-Project; 01/04/2013 12/04/2013 

Gerenciamento de Projetos através do método da Corrente Crítica; 08/04/2013 19/04/2013 

Metodologias de Gerenciamento de Projetos na Virtual Age. 15/04/2013 26/04/2013 

 

A relação com a quantidade de colaboradores inscritos e presentes nos 

ciclos de capacitação, divididos por área está apresentada na TABELA 16. 

 

TABELA 16. Relação da quantidade de colaboradores para ciclos de capacitação 

Departamento Inscritos % Presentes % 

Comercial 2 5% 2 5% 

Desenvolvimento 3 7% 3 7% 

Engenharia 10 25% 10 25% 

Infraestrutura 1 3% 1 3% 

Suporte 24 60% 22 55% 

 40 100% 38 95% 

 

Uma compilação de fotos dos encontros do ciclo de capacitação pode ser 

observada na FIGURA 14. 
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FIGURA 14. Compilação de fotos dos encontros dos ciclos de capacitação 

Fonte: o autor (2013) 

 

As avaliações dos ciclos de capacitação foram realizadas através de um 

questionário entregue a todos os colaboradores ao final de cada um dos encontros 

dos ciclos de capacitação. Do questionário foram extraídas apenas as informações 

que são pertinentes à dissertação e a tabulação dos dados pode ser observada na 

TABELA 17. 

 

TABELA 17. Resultado do questionário de avaliação do Ciclo de Capacitação 

Ciclo de capacitação Péssimo Fraco Médio Bom Excelente 

1-Tema abordado  0% 0% 0% 16% 84% 

2-Conhecimento dos ministrantes em relação ao tema 

do Evento  0% 0% 0% 24% 76% 

 

O percentual de participação nesta etapa do ciclo de capacitação em relação 

ao número de inscritos foi de 95%, conforme a TABELA 16. Os 5% faltantes eram da 

área de suporte (atendimento ao cliente), e tiveram a sua ausência justificada pela 

necessidade de atendimento. A compilação dos resultados apresentados na 

TABELA 17 e no percentual de participação no evento demonstra o grau de 

satisfação dos presentes em relação ao assunto abordado.  
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Esta etapa teve uma função importante na metodologia, pois foi realizada a 

capacitação abordando a teoria e efetuando a aplicação em casos simulados. Isto 

auxiliou na discussão de casos associados com as situações que ocorrem na 

empresa.  

Durante a apresentação da nova metodologia foi enfatizado que os projetos 

de grande envergadura são subdivididos em SDs para concorrer com os pequenos 

projetos e terem um mesmo tratamento em uma fila. Com base nisto, o resultado 

desta etapa tem reflexo direto no trato das solicitações por colaboradores 

capacitados, no entendimento da teoria e nas ferramentas de controle. 

 

5.2 APLICAÇÃO DO CONTROLE SEMANAL DOS PRAZOS DAS SOLICITAÇÕES  

 

A fase de controle semanal dos prazos das solicitações surgiu da 

necessidade de amenizar a interferência que os pequenos projetos exerciam sobre 

os projetos de maior envergadura. 

Nesta fase foi possível atingir o resultado buscando embasamento no 

processo elaborado. Também foi necessária a utilização de softwares de apoio e de 

softwares desenvolvidos para auxiliar no processo de controle e monitoramento das 

atividades. 

Após a descrição do processo, da metodologia e de suas fases, foram 

agendadas reuniões com os gerentes com o assunto “Novo layout reunião de SDs”. 

Assim que dois gerentes aprovaram esta fase da metodologia, sem ressalvas, foi 

eleita a área comercial para a implantação do protótipo. Os demais gerentes da 

empresa acompanharam uma apresentação formal do controle no dia dezessete de 

junho de 2013, e também aprovaram sem ressalvas. Com isto, ficou agendada para 

o dia dezoito de junho de 2013 a primeira reunião com todos os envolvidos no 

processo produtivo da área comercial e afins. A compilação de fotos da FIGURA 15 

apresenta estas imagens tomadas na referida reunião.  
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FIGURA 15. Fotos da reunião de lançamento da fase de controle semanal 

Fonte: o autor (2013) 

Na primeira reunião, que se baseou no controle desenvolvido para esta fase, 

foram abordados e apresentados para todos os envolvidos com a área comercial, 

escolhida como protótipo, os limites que norteiam o projeto e os papéis a serem 

desempenhados por cada colaborador participante. 

A partir deste momento, todo o processo de controle e feedbacks para 

distribuir igualmente os projetos de pequena e grande envergadura entrou em 

funcionamento. 

Foi também a partir desta reunião, que todos os envolvidos tiveram uma 

explicação sobre a metodologia aplicada e o conhecimento sobre seus papéis e a 

importância deles para o sucesso na aplicação da metodologia. 

Na FIGURA 16 são apresentadas fotos da reunião que ocorreu no dia vinte e 

três de setembro de 2013 e são apresentados os controles e o andamento de cada 

projeto semanal ativo, com o auxílio dos softwares desenvolvidos e integrados aos 

softwares da Microsoft: MS-Project e Excel. 

 

 

FIGURA 16. Fotos da reunião semanal de controle dos prazos das solicitações 

Fonte: o autor (2013) 
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5.3 COMPARAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

Para efeito de comparação entre a forma tradicional de trabalho da empresa 

e a metodologia proposta, será feita uma descrição da cada uma delas. 

A empresa desenvolveu um sistema para controle interno do seu fluxo de 

desenvolvimento, chamado “Virtual Control”. Este sistema auxilia no 

encaminhamento das etapas do processo e também na localização de um 

desenvolvimento. 

Com a falta de aderência em cultura de projetos na empresa, nenhuma 

metodologia, ou guia de projetos estava sendo utilizada nos processos de 

desenvolvimento de software da empresa. 

Na forma tradicional os projetos e necessidades de desenvolvimento do 

sistema entravam através de um documento de solicitação de desenvolvimento, 

criado no sistema e conhecido como “SD”, não importando o tamanho ou duração da 

solicitação. 

Todas as solicitações depois de cadastradas, e antes de serem enviadas ao 

desenvolvimento, passavam por uma reunião semanal, que ocorria às segundas-

feiras quando eram apresentadas aos supervisores do desenvolvimento as SDs que 

entraram na semana antecedente para serem desenvolvidas. 

Era elaborada uma PTC (Proposta Técnico Comercial) para enviar ao cliente 

com o preço do desenvolvimento, mas sem constar uma data em que o 

desenvolvimento seria entregue. 

Após a reunião semanal, as SDs recebiam apenas uma carga de tempo, 

sendo que uma data e os recursos somente seriam atribuídos quando fossem 

solicitadas as SDs pelo setor de desenvolvimento para iniciar o processo 

propriamente dito. Já no desenvolvimento, concorriam os projetos de grande e 

pequena envergadura. 

Na nova metodologia, a cultura em projetos foi disseminada pela empresa 

principalmente para os colaboradores que se envolvem diretamente nos processos 

produtivos.  

Também é utilizado o Virtual Control para o controle dos processos 

produtivos. Os projetos e necessidades de desenvolvimento do sistema entram da 

mesma forma através de solicitações, mas neste momento já dividindo os grandes 

projetos em várias solicitações menores com prazos compreendidos entre 1 hora 
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(menor medida) e aproximadamente 500 horas (maior medida aproximada), 

podendo totalizar pouco mais de três meses. Desta forma, cada solicitação, mesmo 

que sendo apenas parte de um projeto, possa a competir em mesmo grau de 

prioridade com as demais. 

Com as SDs redimensionadas, ocorre a mesma reunião semanal, mas com 

o intuito de participar todos os envolvidos com os projetos, e não mais somente os 

supervisores. Nesta reunião obtêm-se as informações necessárias para o 

desenvolvimento e para a carga de tempo das solicitações. 

De posse das informações de cada solicitação, carga, recursos e sequências 

de prioridade, é alimentado o MS-Project para calcular as datas de conclusão 

estimadas de cada projeto. Com isto toda a solicitação pode ter uma data de 

conclusão prevista, intercalando as de pequenos e grandes projetos. 

Neste caso, todas as solicitações que devem ter a atuação do setor 

comercial para cobrança, também devem possuir a PTC para enviar ao cliente com 

o preço do desenvolvimento. Mas neste momento já pode e deve constar a data em 

que o desenvolvimento será entregue. 

Toda a parte de alimentação dos feedbacks e também para extração de 

informações dos projetos foi desenvolvida em VBA. É feita através de softwares que 

aprimoram o MS-Project para agilizar as manutenções próprias da metodologia e o 

integram ao Excel para avaliação dos resultados gerais e semanais. 

A TABELA 18 demonstra uma comparação entre as duas metodologias. 
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TABELA 18. Comparação das metodologias: da empresa e a aplicada 

Status Metodologia da empresa Metodologia aplicada 

Cultura em projetos Esforços isolados ou inexistentes Projeto Aculturação 

Projetos grandes 
Solicitação única, sem data de 

conclusão prevista 

Diversas solicitações, diversos 

prazos 

Reunião semanal Presença dos Supervisores Presença de todos os envolvidos 

Data prevista de 

conclusão 

Somente quando a solicitação 

entrava no processo produtivo 

Quando concluída a reunião ou 

assim que as informações 

estiverem disponíveis 

Elaboração de PTC 
Proposta enviada sem data de 

previsão de entrega 

Proposta enviada com data de 

previsão de entrega 

Sistema de controle 

produtivo 
Virtual Control 

Virtual Control, MS-Project, 

Softwares desenvolvidos e Excel 

 

O universo de projetos utilizado para comparar a realidade encontrada pela 

empresa antes e após a aplicação da metodologia levou em consideração todos os 

projetos que estavam em aberto no portfólio de projetos. 

Foram avaliados todos os projetos que estavam em aberto em janeiro de 

2013. No instante desta primeira coleta de dados não foram considerados os 

projetos concluídos, por não fazerem parte do universo avaliado.  A quantidade de 

projetos que estava no universo avaliado é apresentada na TABELA 19. 

 

TABELA 19. Universo de projetos no início da aplicação da metodologia 

  Pequeno porte Grande porte TOTAIS % 

Em andamento 8 9 17 21% 

Aguardando aprovação do cliente 1 3 4 5% 

Aguardando na fila para iniciar desenvolvimento 48 11 59 74% 

TOTAIS 57 23 80  

% 71% 29%   
 

Conforme foram surgindo os novos projetos, foram se juntando a todos 

aqueles que estavam em andamento e compondo o universo avaliado, incluindo os 

projetos que aguardavam por alguma definição estratégica. 

Um fator importante de comparação de resultados é a situação em que o 

projeto se encontra em relação ao seu cronograma previsto. Com isto é possível 
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comparar os projetos que estão com o seu andamento normal, necessitando de 

alguma atenção ou intervenção ou ainda os projetos em estado crítico que têm 

possibilidades de recuperação. 

Outro fator importante de comparação diz respeito à fase no qual se 

encontra o projeto (planejamento, definição, execução, aguardando finalização, 

concluído, cancelado e suspenso).  

Outra comparação efetuada está relacionada ao cumprimento do prazo.  

O resultado da comparação é apresentado a seguir, no Capítulo 6 desta dissertação. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a aplicação da nova metodologia, os projetos tiveram uma evolução em 

seus controles, permitindo que os grandes projetos tivessem suas datas de 

conclusão cumpridas no prazo previsto ou próximo a ele, reduzindo as taxas de 

interferência que projetos de pequeno porte exerciam. 

Na comparação entre o universo obtido com a realidade apresentada em 

janeiro e outubro de 2013, na TABELA 20 estão apresentadas as informações com a 

quantidade de projetos avaliados para os resultados desta dissertação. 

 

TABELA 20. Quantidade de projetos da área comercial avaliados 

 
Qtd. 

solicitações 

Pequeno 

porte 

Grande 

porte 

Janeiro de 2013 80 23 57 

Outubro de 2013 209 122 87 

 

 

Observa-se na FIGURA 17 o percentual de projetos com a situação que se 

encontravam antes e depois da aplicação da metodologia. A avaliação compara o 

percentual dos projetos que estavam com o andamento normal (indicados na figura 

como “Andamento Normal”); os que tinham a necessidade de alguma atenção 

(indicados na figura como Necessitam de Atenção); e os que estavam em situação 

crítica (indicados na figura como “Críticos”), sem possibilidade de cumprir as datas 

previstas. 

A partir da aplicação da nova metodologia, foi possível observar que os 

projetos classificados como críticos, tiveram uma redução de 64,3% para 28,6%, 

demonstrando que houve uma melhora no cumprimento dos prazos previstos em 

aproximadamente 55%. Nos projetos com andamento normal houve um aumento de 

35,7% para 71,4%, ou seja, em cerca de 50%. Isto significa que os projetos críticos, 

após serem devidamente ajustados, assim como os novos projetos, seguiram o 

planejamento original.  
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FIGURA 17. Gráfico comparativo de status dos projetos de desenvolvimento 

Fonte: o autor (2013) 

 

A FIGURA 18 expressa uma comparação semelhante à figura anterior, 

porém levando em consideração os diversos estágios de desenvolvimento, aqui 

denominados de “fases”.  

A figura mostra que a situação das fases mudou após a aplicação da 

metodologia. Sem a interferência dos pequenos projetos nos grandes, ambos 

passaram a ser conduzidos de forma mais harmônica.  

Observa-se que, antes da mudança da metodologia, a fase mais expressiva 

com 57%, eram de projetos suspensos, ou seja, de projetos que eram paralisados 

para aguardar alguma informação, detalhe, para ser cancelado ou pela troca de 

prioridade. Após, este número baixou para 7%. Antes, 21% dos projetos estavam em 

execução, contra 14% na condição atual. O grau de conclusão atingiu o patamar de 

29% e 36% de cancelamento, demonstrando que 65% dos projetos tiveram uma 

finalização. 

 

FIGURA 18. Gráfico comparativo de projetos de desenvolvimento por fase 

Fonte: o autor (2013) 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

Andamento normal Críticos 

35,7% 

64,3% 
71,4% 

28,6% 

Antes da metodologia 
Jan/2013 
Após a metodologia 
Out/2013 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

0% 
7% 

21% 
14% 

0% 0% 

57% 

0% 
7% 

14% 
7% 

29% 
36% 

7% 

Antes da metodologia 
(Jan/2013) 

Após a metodologia 
(Out/2013) 



83 

A divisão dos projetos de grande porte em pequenos projetos, pode ser 

observada pela quantidade de dias médios em que os projetos ficaram abertos até 

serem cancelados, encerrados ou em desenvolvimento. 

Esta observação dos dias médios dos projetos também demonstra a 

redução na quantidade de dias que os projetos de grande porte ficavam em aberto 

em função das interferências dos projetos de pequeno porte. 

Na TABELA 21, estão totalizadas as médias de dias dos projetos de 

desenvolvimento de software antes da aplicação da metodologia. Nesta amostragem 

foram considerados apenas os projetos em aberto. 

Comparando as duas próximas tabelas, é possível observar que antes da 

aplicação da metodologia, a média de dias para cancelamento de um projeto passou 

de 210 dias para zero dia, pois com a aplicação da nova metodologia não houve 

cancelamentos. Para os projetos em desenvolvimento a média de dias passou de 

242 para 67 dias. E para os projetos encerrados a média de dias passou de 105 

para 62 dias.  

TABELA 21. Tabela comparativa de média de dias dos projetos 

Projetos 2010 2011 2012 Média dias 

Cancelados 255 237 80 210 

Em Desenvolvimento - 464 104 242 

Encerrados 97 117 96 105 

Média dias 134 202 95 152 

 

Com a aplicação da nova metodologia, em 2013, conforme TABELA 22, não 

houve cancelamento de projetos. Isto foi possível porque na nova abordagem, 

durante a inclusão de grandes projetos, eram feitas suas subdivisões em pequenos 

projetos. Durante este processo foram sendo identificadas as anormalidades que 

faziam com que os projetos fossem cancelados por falhas no decorrer de seu 

desenvolvimento. Em 2013 a média de dias destinados ao desenvolvimento de 

projetos foi reduzida de 242 para 67 dias. Deve ser considerado que a aplicação da 

metodologia iniciou efetivamente a partir de fevereiro de 2013 com a adoção da 

aculturação em projetos. Outro ponto importante a ser observado são os prazos 

médios para o encerramento dos projetos que durante a aplicação da metodologia 

em 2013 também foram reduzidos, em média, de 105 para 62 dias. 
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TABELA 22. Tabela comparativa de média de dias dos projetos em 2013 

Projetos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Média 

Cancelados - - - - - - - - - - - - 

Em Desen-

volvimento 
- 121 - 56 - 46 - 89 76 49 50 67 

Encerrados 87 - 66 49 48 - 34 - - 60 - 62 

Média dias 87 121 66 54 48 46 34 89 76 52 50 64 
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Esta dissertação desenvolveu uma metodologia de projetos para uma fábrica 

de software. A metodologia foi dividida em fases para facilitar a sua aplicação quais 

sejam: aculturação em projetos; divisão dos grandes projetos em partes menores e 

agilização do controle de projetos através da integração dos softwares de controle.  

A aculturação em projetos foi importante para obter o sucesso que foi 

atingido na fase posterior, de controle de projetos, pois envolveu e comprometeu 

colaboradores nos processos.  

Com a divisão dos grandes projetos em diversos subprojetos, e ao intercalá-

los junto aos pequenos, foi reduzido o grau de interrupções no andamento dos 

projetos, se comparado à metodologia anteriormente adotada. Para controlar de 

forma ágil o aumento dos pequenos projetos, o desenvolvimento de ferramentas 

integradas foi fundamental para obter o sucesso atingido. 

A partir da aplicação da metodologia, foi possível observar que os projetos 

classificados como críticos, tiveram uma redução de 64,3% para 28,6%. Houve uma 

melhora no cumprimento dos prazos previstos da ordem de 55%.  

Houve uma redução dos projetos considerados críticos e uma respectiva 

melhora daqueles considerados em situação normal, de 35,7% para 71,4%. Um 

ganho de aproximadamente 50%. 

Com a aplicação da nova metodologia, os projetos tiveram uma evolução em 

seus controles, permitindo que os grandes projetos tivessem suas datas de 

conclusão cumpridas no prazo previsto ou próximo a ele, reduzindo as taxas de 

interferência que projetos de pequeno porte exerciam. 

Como trabalho futuro é recomendado que fosse aplicada esta metodologia 

com ajustes nas unidades de medida, baseando-se nos tempos estimados através 

da técnica de pontos por função. Este processo fornece uma visão com cálculos de 

estimativas para estimar o esforço e tempo em projetos de software. 

É recomendado ainda, que seja ampliada esta metodologia para avaliar o 

tratamento dos custos nos projetos de softwares, considerando os prazos reais e 

estimados nos processos de desenvolvimento. 

Também é possível que, em trabalhos futuros, esta metodologia possa ser 

aplicada para múltiplas equipes de desenvolvimento, em um mesmo programa de 

projetos. 
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APÊNDICE 2: GUIA DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE DE APOIO 

 

Para iniciar a instalação dos programas de apoio ao controle dos projetos, é 

necessário uma preparação. Nesta preparação é necessário respeitar os passos que 

são apresentados a seguir:  

a) Escolher uma pasta (diretório) e copiar o arquivo .ZIP, contido no CD, 

para esta pasta; 

b) Descompactar o arquivo .ZIP; 

Junto com os arquivos de projetos, está criada uma pasta “FONTES”. É a 

pasta utilizada para guardar os programas em VBA, que auxiliam no controle 

e manutenção dos projetos; 

c) Com o MS-Project instalado, dê duplo click no arquivo: “Programa Projeto 

SDs.mpp”. Este arquivo abrirá o aplicativo Ms-Project carregando na tela 

o Programa de Projetos que é objeto desta dissertação; 

Neste momento o usuário será questionado se deseja abrir o pool de 

recursos compartilhados. Isto permitirá que todos os recursos humanos 

sejam compartilhados entre os projetos que compõe este programa. 

Conforme ilustrado na FIGURA 19, mantenha a seleção na opção “Abrir o 

pool de recursos para ver as atribuições contidas em todos dos arquivos 

participantes do compartilhamento. e clique em “OK”. Para a versão em 

inglês, a opção selecionada deverá ser: “Open resource pool to see 

assignments across all sharer files”; 

 

 

FIGURA 19. Confirmação de abertura do pool de recursos. 

Fonte: o autor (2013). 
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d) Neste programa serão listados os projetos semanais de solicitações, que 

foram utilizados na fase de controle semanal dos prazos das solicitações, 

conforme TABELA 23; 

TABELA 23. Informações sobre os projetos da área comercial 

 
Qtd. 

Solicitações 
Concluídas Andamento 

% 

Concluídas 
Data Inicial 

Data 

Término 

Programa Controle de SDs 129 78 51 60% 20/05/2013 11/03/2014 

Projeto Fila Inicial 19 14 5 74% 20/05/2013 05/02/2014 

Projeto Comercial 13-06-03 6 6 0 100% 19/06/2013 23/09/2013 

Projeto Comercial 13-06-04 4 4 0 100% 19/06/2013 30/07/2013 

Projeto Comercial 13-07-01 2 2 0 100% 05/07/2013 23/07/2013 

Projeto Comercial 13-07-02 5 4 1 80% 11/07/2013 05/12/2013 

Projeto Comercial 13-07-03 9 6 3 67% 15/07/2013 10/03/2014 

Projeto Comercial 13-07-04 4 4 0 100% 22/07/2013 23/09/2013 

Projeto Comercial 13-07-05 3 3 0 100% 25/07/2013 29/08/2013 

Projeto Comercial 13-08-01 4 4 0 100% 07/08/2013 04/09/2013 

Projeto Comercial 13-08-02 13 11 2 85% 09/08/2013 18/11/2013 

Projeto Comercial 13-08-03 6 4 2 67% 09/08/2013 08/10/2013 

Projeto Comercial 13-08-04 8 5 3 63% 26/08/2013 18/02/2014 

Projeto Comercial 13-09-01 3 1 2 33% 30/08/2013 11/10/2013 

Projeto Comercial 13-09-02 9 4 5 44% 09/09/2013 11/02/2014 

Projeto Comercial 13-09-03 4 1 3 25% 16/09/2013 25/11/2013 

Projeto Comercial 13-09-04 7 1 6 14% 19/09/2013 11/02/2014 

Projeto Comercial 13-09-05 16 4 12 25% 24/09/2013 11/03/2014 

Projeto Comercial 13-10-01 7 0 7 0% 07/10/2013 12/02/2014 

   

Os programas escritos em VBA auxiliam no controle de projetos, tanto na 

entrada de informações agilizando com a preparação inicial do projeto, quanto na 

agilização da entrada de feedback, e ainda na extração das informações do 

programa de projetos. A instalação dos programas fontes não necessita de 

conhecimentos especiais e os passos para efetuar este procedimento estão 

relacionados conforme segue: 

a. Com o aplicativo Ms-Project já ativo, pressionar simultaneamente 

<Alt> + <F11> para abrir o ambiente de desenvolvimento 

chamado: “Microsoft Visual Basic”, conforme ilustrado na FIGURA 

20; 
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FIGURA 20. Ambiente de desenvolvimento de programas Microsoft Visual Basic 

Fonte: o autor (2013) 

 

b. Os fontes que serão instalados no ambiente de desenvolvimento 

estão contidos na pasta “FONTES”, onde estão oito arquivos que 

deverão ser importados. A pasta “FONTES” deve ter sido criada 

juntamente com a descompactação dos projetos.  A FIGURA 21 

lista estes arquivos; 

 

FIGURA 21. Lista de arquivos contendo os fontes dos programas desenvolvidos 

Fonte: o autor (2013) 

 

c. Para importar os programas fontes, no ambiente de 

desenvolvimento do Microsoft Visual Basic, clicar no arquivo VBA 

que receberá os programas importados. Deverá estar selecionada 

a opção chamada “ProjectGlobal”(Global.MPT), conforme ilustrado 

e circulado em vermelho na FIGURA 20. Na sequência clique em  

menu “Arquivo” ou “File” se a versão for em inglês; 

d. Escolher a opção “Importar Arquivo...” ou “Import File” se a versão 

for em inglês; 

e. Localizar e abrir a pasta FONTES. Onde foram descompactados 

os projetos, deverá aparecer a lista com os programas a serem 

importados, conforme ilustrado na FIGURA 22. Os programas 

deverão ser importados um a um, clicando sobre nome do 

programa fonte e em seguida no botão Abrir, devendo repetir este 
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passo para todos os arquivos com extensão ”.bas” e “.frm” listados 

na FIGURA 21. Os arquivos com extensão “.frx” são apenas de 

apoio para importação do ambiente de desenvolvimento não 

necessitam ser importados; 

 

 

FIGURA 22. Opção de importar os programas para o Visual Basic 

Fonte: o autor (2013) 

 

f. No menu “Ferramentas” ou “Tools” para a versão em inglês, 

escolher a opção “Referências” ou “References” para a versão em 

inglês. Abrirá uma tela, como apresentada na FIGURA 23; 

 

 

FIGURA 23. Tela de referências às bibliotecas de programação do Visual Basic 

Fonte: o autor (2013) 

 

g. Para habilitar todas as funções necessárias aos programas 

desenvolvidos, é necessário selecionar algumas opções na tela 

mostrada na FIGURA 23. Existe uma grande quantidade de 

opções não selecionadas. Localize as opções selecionadas, 
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conforme apresentado na FIGURA 23 e faça a seleção para ficar 

com as mesmas opções apresentadas na referida figura e clique 

em “OK”; 

h. Após a importação dos 06 (seis) programas, conforme citado 

anteriormente, e também após a seleção das opções de 

referência, existe a necessidade de salvar este ambiente de 

programação. Clique no menu “Arquivo” ou “File” para a versão 

em inglês e escolha a opção “Salvar Global.MPT” ou “Save 

Global.MPT” para a versão em inglês; 

i. Para sair do ambiente de desenvolvimento, clicar no menu 

“Arquivo” ou “File” para a versão em inglês, e escolher a opção 

“Fechar e Voltar para Microsoft Project” ou  em inglês “Close and 

Return to Microsoft Project”; 

j. De volta no MS-Project, teclar a combinação simultânea de teclas: 

< Ctrl > + < J > para abrir a tela de seleção de opções, conforme 

mostrado na FIGURA 24; 

 

 

FIGURA 24. Opções de apoio ao projeto de solicitações 

Fonte: o autor (2013) 

 

k. Se a opção mostrada na FIGURA 24 aparecer normalmente, 

desconsiderar as instruções que seguem. Caso a opção não tenha 

aparecido, seguir as seguintes instruções: 

i. No MS-Project, escolher a opção “Ferramentas” no menu, 

ou “Tools” para a versão em inglês; 

ii. Escolher a opção “Macro”; 
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iii. No menu suspenso que é aberto ao lado, selecionar a 

opção “Macros...”, que abrirá a tela mostrada na FIGURA 

25; 

 

 

FIGURA 25. Configuração de Macros 

Fonte: o autor (2013) 

 

iv. Selecionar a opção “EscolhaOpcoes” e clicar em “Opções” 

ou “Options” para a versão em inglês, abrirá a tela mostrada 

na FIGURA 26; 

 

 

FIGURA 26. Opção de configuração da letra de atalho 

Fonte: o autor (2013) 

 

v. Apagar a letra “J” apresentada à frente da opção “Tecla de 

atalho: “ ou “Shortcut key” para a versão em inglês e clicar 

em “OK”; 

vi. Repetir a instrução iv, mas desta vez fazer o contrário da 

etapa v, inclua a letra “J” à frente da opção “Tecla de atalho:  
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“ ou “Shortcut key” para a versão em inglês e clicar em 

“OK”; 

vii. Clicar em “Fechar” ou “Close” para a versão em inglês e 

retornar para o MS-Project; 

viii. Repetir a etapa d)k” novamente, a tela de opções mostrada 

na FIGURA 23 deverá aparecer na tela; 

ix. caso ainda não apareça a execução do programa, existe a 

possibilidade de executar os programas, retornando aos 

passos iii e iv, mas ao invés de clicar no botão “Opções”, 

clicar na opção “Executar” ou “Run” para a versão em 

inglês; 

x. caso ainda não apareça a execução do programa, existe a 

opção de segurança do MS-Project que deverá ser 

ajustada: 

1. botão “Ferramentas” ou “Tools”; 

2. clicar em “Opções” ou “Options”; 

3. clicar na aba: “Segurança” ou “Security”; 

4. clicar no botão “Segurança de Macro” ou “Macro 

Security”; 

5. Selecione a opção “Médio” ou “Baixo” (“Medium” ou 

“Low”); 

6. Clicar no botão “OK” e novamente no botão “OK”; 

7. Repita o passo K novamente, a tela de opções 

mostrada na FIGURA 24 deverá aparecer na tela. 

 

Com as opções mostradas na FIGURA 24, é possível exportar o projeto 

para Excel ou Word em diversos formatos, ou dispor de ferramentas úteis 

para a manutenção nos projetos, conforme segue a descrição das 

opções: 

a. Botões da Esquerda: 

i. “Exportar Excel” – Exporta todos os projetos e suas 

respectivas tarefas para o Excel; 

ii. “Exp.Excel tarefas” – Exporta apenas as tarefas para o 

Excel; 
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iii. “Exportar Word” – Este é um processo muito demorado e 

seu resultado não é satisfatório para o controle de 

projetos, mas está disponível caso a informação seja 

solicitado neste formato de arquivo; 

b. Botões da Direita: 

i. “Exportar Projeto Excel” – Exporta todos os projetos e 

suas respectivas tarefas para o Excel, semelhante à 

opção, porém, com um número maior de informações 

sobre as tarefas;  

ii. “Exp. Tarefas/Ordem Excel” – Esta é a ferramenta 

principal do objeto deste estudo, pois gera um arquivo 

Excel contendo três abas com listagens próprias sendo: 

uma aba com a listagem das tarefas futuras, como 

mostrado na FIGURA 27, outra aba com as tarefas 

atrasadas, conforme mostrado na FIGURA 28 e a última 

aba e mais importante, com o resumo sequencial das 

solicitações, conforme mostrado na FIGURA 29, e que 

demonstram os três estágios possíveis para os projetos 

com os texto apresentados nas cores: 

1. Vermelho – solicitações que estão no processo 

produtivo, para acompanhamento dos prazos; 

2. Lilás – solicitações que estão aguardando uma 

aprovação do cliente para uma PTC (Proposta 

Técnico Comercial), de cobrança, que também 

permite o acompanhamento, pois possui data 

máxima para aguardar; 

3. Preto – solicitações que estão disponíveis para 

desenvolvimento na área Comercial, com o recurso 

alocado, com os prazos determinados e na ordem 

que devem ser desenvolvidas.  

Esta opção possui uma coluna “Status” demonstrando os 

três status possíveis: Tarefa Futura, Atrasada ou No 

Limite. A utilização de cores deixa esta opção mais visível 
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e funcional para tomadas de decisão e estão 

apresentadas na FIGURA 27, FIGURA 28 e FIGURA 29. 

 

 

FIGURA 27. Listagem das tarefas futuras dos projetos 

Fonte: o autor (2013) 

 

 

FIGURA 28. Listagem das tarefas atrasadas dos projetos 

Fonte: o autor (2013) 
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FIGURA 29. Listagem das solicitações apresentadas em três estágios 

Fonte: o autor (2013) 

c. Botões Centrais 

i. “Análise/Codificação/Teste” – Utilizado somente no 

momento da criação do projeto. Tem a finalidade de 

agilizar e gerar automaticamente algumas linhas de 

tarefas para cada solicitação (projeto). Esta opção gera as 

tarefas para auxiliar no controle das tarefas de análise, 

codificação, teste e finalização de uma solicitação 

(projeto). Faz os vínculos automáticos entre as tarefa, 

criando relação das tarefas sucessoras e predecessoras 

automaticamente entre elas e também efetua o vínculo da 

tarefa de finalização da solicitação com a finalização do 

pacote de projetos semanal;   

ii. “Aprovar PTC” – Utilizado para gerar automaticamente 

uma linha de tarefa para controlar o tempo de aprovação 

de uma proposta técnica comercial por parte do cliente e 

faz os vínculos de sucessão necessários. Usado somente 

no momento da criação do projeto, na reunião semanal, 

quando existe a definição de que a SD será cobrada. 

iii. “Feedback das SDs” – Tela utilizada para atualizar os 

feedbacks do andamento das solicitações, conforme 

Cronograma: Programa Projeto SDs.mpp  -  Ordem das Tarefas

Gerado exportação do Project em: 29/08/2013 às 04:28:32

SD Descrição                                                         Cliente                Dt.Inclusão Duração  Área        Data Início Data Término % Completo Dt.Início Real STATUS Analista Iniciou Desenv.

42434 INTEGRACAO STOREAGE X GESTOR DE CREDITO SERASA VIA WBSOPPNUS 04/09/2013 552 Comercial 03/06/2013 05/09/2013 54 06/03/2013 Tarefa Futura Fiuza SIM

43133 PEDR021 - IMPRIMIR POR ORDEM DE CÓDIGO DE ÚLTIMO NÍVELPO DO PANO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA26/06/2013 256 Comercal 15/07/2013 27/08/2013 91 15/07/2013 Atrasada Fiuza SIM

43148 MANUTENÇÃO DE COR DISPONÍVEL PARA MODULO REPRESENTANTEROLA MOCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTD28/06/2013 224 Comercial 24/07/2013 30/08/2013 80 24/07/2013 Tarefa Futura Fiuza SIM

43439 NOVA TABELA DE FRETE GRUPO OSMOZE FABRICA30/07/2013 96 Comercial 09/08/2013 26/08/2013 83 08/09/2013 Atrasada Aurélio SIM

43165 ALTERAÇÃO DE CAMPOS NO CADASTRO DE TABELAS DE FRETELADO AVESSO 07/01/2013 96 Comercial 09/08/2013 26/08/2013 85 08/09/2013 Atrasada Aurélio SIM

43407 AUTO. BUSCA DE ROTA E OBRIGAT. DO USO DE SIMULACAO FRETEH MAIS MANUFATURA DE ROUPAS LTDA25/07/2013 72 Comercial 12/08/2013 22/08/2013 67 08/12/2013 Atrasada SIM

43402 MELHORIAS NA TABELA DE PRECO DE PEDIDO DE COMPRARENAUX 24/07/2013 84 Comercial 13/08/2013 27/08/2013 70 13/08/2013 Atrasada SIM

43427 GERAR RELACIONAMENTO DE PESSOA/CONTAGEM AUTOMATICANALIN SUL - LOJAS NALI29/07/2013 92 Comercial 14/08/2013 29/08/2013 53 14/08/2013 No Limite Fiuza SIM

43337 PROCESSO VENDA DE PRODUTOS EXCLUSIVOS RENAUXVIEWRENAUX 22/07/2013 64 Comercial 14/08/2013 26/08/2013 0 14/08/2013 Atrasada Fiuza;Aurélio SIM

43220 IMPRESSAO DE IMAGEM NO PEDIDO DE COMPRTEXTIL XV CONFECCOES LTDA - SULCENTERCTB07/05/2013 56 Comercial 20/08/2013 28/08/2013 78 20/08/2013 Atrasada Fiuza SIM

43166 ALTERAÇÃO DE CAMPOS NA SIMULAÇÃO DE FRETELADO AVESSO 07/01/2013 48 Comercial 20/08/2013 27/08/2013 20 20/08/2013 Atrasada Aurélio SIM

43371 NOVO LAYOUT DE IMPRESSAO DE PEDIDO DE VENDRENAUX 22/07/2013 48 Comercial 27/08/2013 03/09/2013 17 27/08/2013 Tarefa Futura Fiuza SIM

41645 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA COM SALDO PENDENTE DE PEDIDO DE VENDALADO AVESSO 25/02/2013 48 Comercial 28/08/2013 04/09/2013 0 28/08/2013 Tarefa Futura Fiuza SIM

41945 AJUSTAR O PARÂMETRO TP_COMISSAO_SUPERVISORPO DO PANO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA21/02/2013 629 Comercial 19/06/2013 07/10/2013 0 19/06/2013 Tarefa Futura Fiuza;Otávio PTC

42899 MELHORIAS NO PROCESSO DE DEVOLUÇÃODUDALINA AS 06/04/2013 460 Comercial 02/07/2013 19/09/2013 0 07/02/2013 Tarefa Futura Aurélio PTC

41645 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA COM SALDO PENDENTE DE PEDIDO DE VENDALADO AVESSO IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA25/02/2013 453 Comercial 09/07/2013 25/09/2013 0 07/09/2013 Tarefa Futura Fiuza PTC

41539 ABATIMENTO DE PERCENTUAL DE COMISSÃO DO REPRESENTANTE QUANDOFIVEBROS - MELTEX 01/08/2013 454 Comercial 09/07/2013 25/09/2013 0 07/09/2013 Tarefa Futura Fiuza PTC

42078 REGISTRO DE CLIENTES PARA AÇÃO DE MARKETINGSKETCH 03/05/2013 91 Comercial 19/06/2013 04/07/2013 0 ND Atrasada Otávio NÃO

41185 PROCESSO DISTRIBUIÇÃO OPPNUS OPPNUS 19/10/2012 1160 Comercial 20/06/2013 09/01/2014 11 20/06/2013 Tarefa Futura Fiuza NÃO

43150 INTEGRAÇÃO WEBSERVICE VTEX BONNEMINI 28/06/2013 744 Comercial 12/07/2013 19/11/2013 19 07/12/2013 Tarefa Futura Fiuza NÃO

43124 MELHORIAS NO CRMFL012 - CONSULTA ATENDIMENTODUDALINA S 26/06/2013 38 Comercal 15/07/2013 19/07/2013 0 ND Atrasada Otávio NÃO

41879 WMS - FASE 2 - ENTRADA DE PRODUTOS VIRTUAL AGE CIANORTE15/02/2013 338 Comercial 05/08/2013 02/10/2013 0 ND Tarefa Futura Eliã NÃO

43453 INTEGRAÇÃO WEBSERVICE VTEX BONNEMIN 30/07/2013 142 Comercial 12/08/2013 04/09/2013 0 ND Tarefa Futura NÃO

43532 AJUSTES NO VIRTUAL CONTROL / TELA PADRAO DA ENGENHARIAVIRTUAL AGE CIANORTE08/07/2013 40 Comercial 19/08/2013 23/08/2013 0 ND Atrasada Otávio NÃO

43570 AJUSTAR PARÊMETRO - IN_IMP_VLR_BRU_PROD_DANFKD 13/08/2013 41 Comercial 19/08/2013 26/08/2013 0 ND Atrasada Virgínia NÃO

41702 ORCAMENTO DE VENDA BALCAO VIRTUAL AGE CIANORTE24/01/2013 241 Comercial 21/08/2013 02/10/2013 0 ND Tarefa Futura Eliã NÃO

43259 PROJETO ORCAMENTO MONTINORTE AREA COMERCIAMONTINORTE CALDEIRARIA E GUINDASTES LTDA07/11/2013 830 Comercal 21/08/2013 13/01/2014 0 ND Tarefa Futura Aurélio NÃO

43510 LISTAR NO TRAR023 FILTROS UTILIZADOS NA IMPRESSAO DO RELATORDUDALINA S 08/06/2013 20 Comercial 28/08/2013 30/08/2013 0 ND Tarefa Futura Eliã NÃO

43120 DESCONTO PROGRESSIVO - MENOR VALOR POR VALORA C GOMES LOJAS LTDA - JCANEDO26/06/2013 654 Comercal 06/09/2013 31/12/2013 0 ND Tarefa Futura Aurélio NÃO

43238 AUTOMATIZAR O FATURAMENT KAKO CONFECCOES LTDA07/09/2013 41 Comercial 10/09/2013 17/09/2013 0 ND Tarefa Futura Aurélio NÃO

43367 MELHORIAS NO COMPONENTE CMPFM074MONTINORTE CALDEIRARIA E GUINDASTES LTDA22/07/2013 655 Comercial 18/09/2013 10/01/2014 0 ND Tarefa Futura Fiuza NÃO

43250 NOVO PARAMETRO CLASSIFICACAO PED VDA X CLASSIFICACAO PRODUTOAION INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA07/10/2013 41 Comercial 20/09/2013 30/09/2013 0 ND Tarefa Futura Fiuza NÃO

43365 ANALISE DE MELHOR PRAZO DE ENTREGA NA COTAÇÃMONTINORTE CALDEIRARIA E GUINDASTES LTDA22/07/2013 73 Comercial 20/09/2013 03/10/2013 0 ND Tarefa Futura Fiuza NÃO

43191 SALTO DE PAGINA A CADA PEDIDO  / IMPRIMIR A DATA DO PEDIDOPBOR 07/03/2013 41 Comercial 23/09/2013 01/10/2013 0 ND Tarefa Futura Fiuza NÃO

43429 INTEGRAÇÃO E-COMMERCE PORTIFOLIO E TABELA DE PREÇOS -RAKUTENTRIMIX 30/07/2013 328 Comercial 25/09/2013 21/11/2013 0 ND Tarefa Futura Fiuza NÃO

43494 VALOR LÍQUIDO DA TRANSAÇÃO GRAVANDO NO XML SEM O DESCONTO.KAKO CONFECCOES LTDA08/02/2013 41 Comercial 26/09/2013 03/10/2013 0 ND Tarefa Futura Fiuza NÃO

43364 MENSAGEM PADRAO PARA O ENVIO DE COTACAMONTINORTE CALDEIRARIA E GUINDASTES LTDA22/07/2013 29 Comercial 27/09/2013 02/10/2013 0 ND Tarefa Futura Fiuza NÃO
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mostrada na FIGURA 30. Esta tela disponibiliza todas as 

informações sobre o projeto (solicitação) e suas tarefas, 

possibilitando efetuar a manutenção das informações 

contidas na solicitação e também agiliza o processo de 

atualização e um feedback das tarefas. Com duplo click 

sobre a tarefa, permite a criação e manutenção de 

restrições e anotações através dos botões disponíveis, 

além de permitir redistribuir recursos e salvar o projeto 

todo, diretamente a partir desta tela. 

 

FIGURA 30. Tela de manutenção de uma solicitação e suas tarefas 

Fonte: o autor (2013) 

 

De todas as informações disponibilizadas neste guia, vale ressaltar a 

importância das informações apresentadas nas telas e listagens que estão 

disponíveis nas: FIGURA 27, FIGURA 28 e FIGURA 29 com informações extraídas e 

listadas dos projetos que auxiliam nos cálculos dos prazos e integram os projetos de 

pequena e grande envergadura com a utilização da tela de manutenção apresentada 

na FIGURA 30, que tem o intuito de agilizar a manutenção e o feedback das tarefas 

dos projetos. 

 


