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Resumo 

Os projetos fazem parte do dia-a-dia das organizações e é bastante 

comum o número de demandas ser superior à capacidade da equipe 

disponível. Por isso, a importância de ser ter processos definidos para ajudar 

selecionar e priorizar aqueles projetos que são mais relevantes para a 

instituição. 

O presente trabalho apresenta uma proposta de solução para ajudar no 

gerenciamento das demandas recebidas pela organização, desde a solicitação, 

até a implantação no ambiente do cliente, com os seguintes objetivos: 

(1) Construir um método para definição de critérios para priorização de 

projetos. O método deve indicar os projetos que podem trazer mais benefícios 

para a organização e menor custo para a equipe de desenvolvimento, baseado 

em critérios definidos a partir de termos comuns utilizados no dia-a-dia da 

organização. 

(2) Propor um processo de desenvolvimento de software baseado no 

Framework Scrum, fazendo uso do método de priorização de projetos proposto. 

A avaliação do método de priorização se deu comparando os resultados 

obtidos com o do Método TOPSIS (Technique for Order of Preference by 

Similarity to Ideal Solution) e opinião de um especialista, revelando que pode 

ser uma ferramenta útil para o órgão, pois permite identificar previamente quais 

os projetos trarão mais benefícios para a organização e consequentemente 

devem ter mais prioridade no desenvolvimento, minimizando os riscos e 

fracassos nos projetos e melhor otimização da equipe de desenvolvimento. 

  

 

Palavras-chave: Engenharia de software, Desenvolvimento ágil de software, 

Priorização de projetos, Scrum. 



 

 

Abstract 

The projects are part of day-to-day of the organizations and it is quite 

common that the number of demands exceeds the capacity of the team 

available. For this reason, the importance of taking into account defined 

processes to help select and prioritize those projects that are most relevant to 

the institution. 

The current work presents a proposal of solution to help manage the 

demands received by the organization, from the request to the deployment in 

the customer environment, with the following objectives: 

(1) Elaborate a method to define criteria for prioritizing projects. The 

method should indicate the projects that can bring more benefits to the 

organization and lower cost for the development team, based on criteria from 

common terms used daily in the organization. 

(2) Propose a software development process based on Scrum 

Framework, using the proposed method of prioritizing projects. 

The evaluation of the prioritization method occurred comparing the 

results obtained with the TOPSIS method (Technique for Order Preference by 

Similarity to of Ideal Solution) and an expert opinion, revealing that can be a 

useful tool for the institution, because it allows identify previously which projects 

will bring more benefits to the organization, and therefore should have more 

priority in the development phase, minimizing risks and failures in projects and 

better optimization of the development team. 

 

Key Workds: Software engineering, Agile software development,  Prioritizing 

projects,  Scrum. 
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1. Introdução 

Neste capítulo será apresentado o contexto do trabalho, o problema que 

o motivou, as questões de pesquisa, os objetivos, a metodologia de pesquisa 

adotada e a organização do trabalho. 

 

1.1 Contexto  

As organizações estão mais dependentes de sistemas automatizados e 

isso tem gerado um aumento na demanda de desenvolvimento de novos 

produtos de software. Paralelo a isso, as organizações enfrentam no seu 

cotidiano restrições de tempo, de recursos humanos, tecnológicos e 

financeiros. Esse cenário exige que as empresas passem a se preocupar em 

selecionar corretamente quais projetos devem ser desenvolvidos e quais terão 

maior prioridade. 

O processo de gerenciamento de portfólio (PMIa, 2006), (Archer, et al., 

1999) surgiu para ajudar as organizações nessa difícil decisão de quais 

projetos devem ser desenvolvidos, quando eles devem ser parados, 

cancelados ou acelerados. Tudo isso alinhado com os objetivos estratégicos da 

organização. 

Para selecionar e priorizar os melhores projetos para a organização, 

vários métodos estão descritos na literatura (Dutra, 2012). Cada um deles tem 

seus pontos positivos e negativos, alguns são complexos, outros exigem 

muitas informações de entrada (Dutra, 2012), inviabilizando o seu uso em 

situações reais. 

Os métodos de seleção e priorização necessitam que sejam definidos 

critérios comuns para avaliar os projetos. Esses critérios possibilitam 

tratamento igualitário para todas as demandas dos clientes, além de tornar 

transparentes e racionais as decisões dos gestores (De Boer, et al., 2001). Há 

uma variedade de critérios listados na literatura (Hamilton, 2002), (Jolly, 2003), 

(Martino, 1995), (Cooper, et al., 2001), (PMIa, 2006), (Vargas, 2010), (Dutra, 
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2012) e compartilhados pelos diversos métodos de seleção e priorização de 

projetos.  

Apesar dessa variedade de métodos e critérios, não existem soluções 

prontas para ser utilizada por todas as empresas. A seleção do método e dos 

critérios deve ser feitos de acordo com o contexto e realidade de cada 

organização (Dutra, 2012).  

Desta forma, este trabalho tem como objetivo construir um método 

simples que estabelece critérios relevantes para ser utilizado na priorização 

dos projetos. Além de propor um processo de desenvolvimento de software 

baseado no Framework Scrum que fará uso desse método para priorizar os 

projetos que serão desenvolvidos em um órgão público. 

A seguir será descrito o ambiente utilizado como referência para esse 

trabalho.  

 

1.2 O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) 

O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) é um órgão da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), foi criado em 1967 com o 

objetivo de fazer o gerenciamento dos ativos computacionais da universidade.   

Da década de 60 até o final da década de 90, as ações do NTI eram 

voltadas especialmente para a capacitação na área da informática e 

disponibilização de infraestrutura tecnológica. A partir do ano de 2002, o órgão 

ampliou a sua área de atuação, passando também a desenvolver software, 

com o lançamento do Sistema de Informações e Gestão Acadêmica – SIG@.  

O SIG@ é utilizado por cinco instituições de ensino superior de 

Pernambuco e é composto por nove módulos: ensino (graduação e pós-

graduação), pesquisa, pessoal, processos administrativos, planejamento 

institucional, gestão patrimonial, processo de eleição e gestão do restaurante 

universitário. Ele é o principal produto de software desenvolvido pelo NTI. 
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O NTI possui um corpo técnico formado por desenvolvedores e analistas 

que tem a responsabilidade de realizar as melhorias e evoluções no SIG@. 

Atualmente, o órgão mantém duas equipes que atendem as demandas desse 

sistema, uma responsável por desenvolver novos projetos, outra equipe para 

manter as funcionalidades já em uso pelos clientes. 

Na próxima seção será descrito, em linhas gerais, a forma de 

composição das equipes, o funcionamento atual do setor referente ao processo 

de novas solicitações, tanto para a área de manutenção, quanto para a área de 

novos projetos. Essas informações têm como mês de referência Agosto/2013. 

 

1.2.1 Organização das equipes da área de novos projetos 

A área de desenvolvimento é composta por pequenas equipes que são 

responsáveis por um ou mais projetos. Cada equipe possui um líder que tem as 

atribuições de guiar o trabalho da equipe e negociar os prazos e as entregas do 

projeto, tudo isso com a coordenação do gerente da área de novos projetos.  

Na Figura 1.1 uma representação da composição das equipes.  

 

Figura 1.1 – Composição das equipes 
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A seguir será detalhado o procedimento, comum, utilizado para solicitar 

um novo projeto e a manutenção de uma funcionalidade já em uso no 

ambiente.  

 

1.2.2 Solicitação de um novo projeto 

A solicitação de um novo projeto é feita diretamente à Diretoria do NTI 

ou à Gerência da Área de Projetos, em seguida, a gerência define o líder do 

projeto, que a partir desse ponto, é responsável por definir o ciclo de vida do 

projeto, podendo usar uma abordagem ágil ou sequencial, pois não há um 

processo padrão no setor. Após cada entrega do projeto o cliente pode fazer 

novas solicitações, mesmo fora do escopo inicial do projeto, ficando a cargo do 

responsável pelo projeto negociar o prazo das próximas entregas, de acordo 

com a disponibilidade de sua equipe. Na Figura 1.2 uma visão geral do 

processo de solicitação de um novo projeto até a sua entrega. 

 

1.2.3 Solicitação de manutenção de funcionalidade já em uso pelos clientes 

As tarefas executadas pela equipe de manutenção de funcionalidades já 

implantadas são solicitadas pelos próprios clientes e seguem o seguinte 

procedimento:  

 PASSO 1: Os clientes acessam a ferramenta de gerenciamento 

de projetos Redmine1, que é utilizada pelo órgão para fazer o 

controle e acompanhamento dos projetos do setor; 

 PASSO 2: O cliente abre uma nova tarefa para o sistema que 

precisa de ajustes. Nesse chamado é preciso conter as seguintes 

informações: tipo da solicitação, que pode ser uma nova função, 

correção de algum problema ou uma adaptação do sistema; um 

título e a descrição da solicitação.  

                                            
1
 Redmine, http://www.redmine.org – ambiente open-source e colaborativo para gerenciamento 

de projetos, customizado para as necessidades do NTI. 

http://www.redmine.org/
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Figura 1.2 – Processo de solicitação e execução de um novo projeto  

 

 PASSO 3: Responsável pelo projeto analisa a solicitação feita 

pelo cliente, define quando será atendido e qual componente da 

equipe irá executar a tarefa;  

 PASSO 4: Quando a tarefa estiver concluída, o responsável pelo 

projeto faz a validação e envia para área responsável para 

publicar a nova versão do SIG@. 

A seguir, na Figura 1.3 uma visão geral de todo o processo, desde a 

solicitação de uma nova demanda para manutenção de um sistema já em uso 

pelo cliente, até a sua implantação. 
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 Figura 1.3 – Processo de solicitação e atendimento de uma nova demanda para manutenção de 
uma funcionalidade 

  

Conforme demonstrado na Figura 1.2 e Figura 1.4 não há uma definição 

de quais critérios devem ser levados em consideração para avaliar uma nova 

solicitação e qual a sua prioridade em relação às demais demandas do setor. 

Cada líder de equipe realiza a priorização e seleção das tarefas de acordo com 

a conveniência e disponibilidade de sua equipe. 
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1.3 Tema e Objetivos 

O tema desta pesquisa compreende as áreas de Gestão de Portfólio, 

especificamente as fases de seleção e priorização de projetos, e a de Gestão 

de Projetos. 

O objetivo geral deste trabalho é construir um método para definição de 

critérios para priorização de projetos. O método deve indicar os projetos que 

podem trazer mais benefícios para a organização e menor custo para a equipe 

de desenvolvimento, baseado nos critérios definidos a partir de termos comuns 

utilizados no dia-a-dia da organização. Além disso, propor um processo de 

desenvolvimento de software baseado no Framework Scrum, fazendo uso do 

método definido. 

Para que seja possível alcançar o objetivo geral deste trabalho, é preciso 

atingir 5 objetivos específicos: 

1) Identificar e selecionar os termos comuns utilizados no dia-a-dia da 

organização e que podem ser utilizados como alternativas dos 

critérios para priorização dos projetos. 

2) Construir um método para definição de critérios para priorização 

dos projetos. 

3) Propor um processo de desenvolvimento de software integrado com 

o método de definição de critérios de priorização. 

4) Aplicar o método nos projetos em execução no ambiente; 

5) Validar o método utilizando a técnica fuzzy TOPSIS e a opinião do 

especialista da área. 

 

1.4 Justificativa do Tema e dos Objetivos 

Os projetos fazem parte do dia-a-dia das organizações, pois (Ouellette, 

et al., 2007) empresas sem projetos não sobrevivem. É de grande importância 

a seleção correta dos projetos que devem ser desenvolvidos, pois em caso de 

falhas, (Rotondaro, 2006) a imagem da equipe de projeto será comprometida, 

mesmo que a execução do projeto seja realizada com eficiência. 
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Muitos modelos existem na literatura para gerenciar projetos e portfólio. 

No entanto, há poucas referências no uso integrado dessas duas áreas. Os 

modelos existentes são especializados no Gerenciamento de Projetos, ou no 

Gerenciamento de Portfólios de Projetos, apesar de alguns (Archer, et al., 

1999) e (Correia, 2005) demonstrarem que existem interdependência entre 

esses dois tipos de gerenciamento, mesmo assim não se aprofundam nos dois 

temas simultaneamente, além de não incorporar as características dos 

métodos ágeis em seus modelos. 

Em relação ao objetivo principal desta dissertação que é propor um 

método para definir critérios para priorização de projetos, integrado a um 

processo de desenvolvimento, salientamos a necessidade deste tipo de 

contribuição, principalmente para o ambiente profissional, pois pode 

proporcionar uma opção simples e fácil de utilizar, indicando os projetos mais 

prioritários, com maior ganho para a organização e menor custo para a equipe 

de desenvolvimento do projeto, além de ser integrado com o processo de 

desenvolvimento de software, facilitando o gerenciamento das demandas 

recebidas pelo órgão, desde a solicitação, até a implantação no ambiente do 

cliente. 

 

1.5 Estrutura do Documento 

Além desse capítulo introdutório, este trabalho contém mais cinco 

capítulos. No segundo capítulo são descritos a fundamentação teórica, no 

terceiro, o processo de coleta de dados, a identificação dos critérios para 

selecionar e priorizar projetos e uma análise do ambiente estudado, no quarto 

capítulo será detalhado a proposta do processo, no quinto, a proposta será 

aplicada e validada pelo especialista da área e pelo método fuzzy TOPSIS, o 

capítulo seis contém as conclusões da pesquisa e os trabalhos futuros.  
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1.6 Metodologia 

O estudo foi realizado na UFPE/NTI e foi desenvolvido seguindo as 

seguintes etapas: 

Etapa 1ª: Revisão bibliográfica sobre os temas: modelos e métodos de 

gerenciamento de portfólio de projetos; critérios de seleção e priorização de 

projetos e sobre as metodologias ágeis.  

Etapa 2ª: Pesquisa qualitativa através da coleta de dados e análise nos 

documentos que trata sobre o planejamento estratégico da organização 

disponíveis na página http://www.ufpe.br.  

Etapa 3ª: Pesquisa qualitativa dos projetos desenvolvidos pelo NTI, área 

de novos projetos, nos últimos 24 meses. A coleta dos dados foi realizada na 

ferramenta www.chamadosnti.ufpe.br que é utilizada pelas equipes para 

registrar as atividades dos projetos desenvolvidos e teve como objetivo 

identificar datas de início e fim de cada projeto, abordagens de 

desenvolvimento, quantidade de componentes que participaram do 

desenvolvimento do projeto, periodicidade de releases e principais dificuldades 

e sucessos dos projetos. Esses dados depois de extraídos foram validados 

pela gerência da área de novos projetos.  

Etapa 4ª: identificação dos principais problemas e vantagens dos 

projetos que estão sendo executados no ambiente, através do questionário 

respondido pela gerência da área de desenvolvimento (Anexo I). 

Etapa 5ª: Identificação de critérios de seleção e priorização de projetos, 

tomando como base o resultado das Etapas 2 e 3. 

Etapa 6ª: Definição da pontuação das alternativas dos critérios (Anexo II) 

e dos pesos (Anexo III). 

Etapa 6ª: Aplicação dos critérios e suas respectivas pontuações nos 

projetos em execução (Anexo IV). 

http://www.ufpe.br/
http://www.chamadosnti.ufpe.br/
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Etapa 7ª: Definição da proposta de um processo ágil que inclui: um 

método para selecionar e priorizar os projetos e atividades de gerenciamento e 

acompanhamento dos projetos. 
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2. Fundamentação Teórica 

Nesse capítulo serão introduzidos os princípios gerais que serviram 

como fundamentação teórica para desenvolver a proposta explicitada no 

Capítulo 4 deste trabalho. Inicialmente será dada uma visão geral sobre os 

Princípios que regem os Métodos Ágeis, em seguida será detalhado o 

funcionamento do Framework Scrum, que é o método ágil mais popular 

atualmente, logo após as práticas ágeis consideradas mais efetivas e utilizadas 

por diversos métodos ágeis; e finalmente, conceitos sobre Gerenciamento de 

Portfólio. 

 

2.1 Métodos Ágeis 

Esta seção descreve os princípios que são a base para o 

desenvolvimento ágil de software, os valores, o Framework Scrum e as práticas 

ágeis mais utilizadas na engenharia dos projetos.  

Inicialmente será abordado o manifesto ágil, em seguida, o framework 

Scrum que serviu como base para definir o processo proposto neste trabalho e 

por fim é apresentado um mapeamento das práticas ágeis utilizadas pelos 

métodos ágeis, demonstrando àquelas que são mais efetivas, de acordo com a 

literatura. 

 

2.1.1 Manifesto ágil 

Em 2001 uma equipe de 17 profissionais, referências na área de 

desenvolvimento de software, e representantes de várias abordagens ágeis se 

reuniram em uma conferência nos EUA e formalizaram o Manifesto Ágil (Agile 

Alliance, 2001). Esse manifesto definiu quatro valores, apoiados por doze 

princípios trazendo um grande impacto (Ambler, et al., 2012) na forma como os 

profissionais de TI pensavam sobre desenvolvimento de software. 
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O Manifesto Ágil 

Interação de indivíduos   mais do que processos e ferramentas. 

Produto funcionando   mais do que documentação extensa. 

Colaboração com o cliente  mais do que contratos. 

Respostas às mudanças  mais do que cumprimento de planos. 

 

Para (Ambler, et al., 2012) cada um dos quatro valores, descritos acima, 

estão em forma de declarações no formato X sobre Y, eles afirmam que o 

manifesto define as preferências, não as alternativas, estimula o foco em 

determinadas áreas, mas não elimina as outras. 

A seguir os princípios que sustentam o manifesto (Agile Alliance, 2001): 

[1] A prioridade mais alta deve ser atender o cliente por meio de 
entrega contínua de software com valor para o negócio. 

[2] As mudanças nos requisitos, mesmo em fases avançadas do 
desenvolvimento, devem ser aceitas.  

[3] Realizar entregas de software funcionando de forma frequente. 

[4] O pessoal de negócio e os desenvolvedores devem trabalhar juntos 
diariamente durante todo o projeto. 

[5] Projetos devem ser construídos em torno de pessoas motivadas. Dê 
a eles o ambiente e o apoio que necessitam e confie que eles vão fazer 
o trabalho. 

[6] A conversa face a face é o meio mais eficaz para transmitir 
informações. 

[7] Software funcionando é a principal medida de progresso. 

[8] Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável.  

[9] O Foco na excelência técnica e no bom projeto aumenta a 
agilidade; 

[10] Simplicidade é essencial. 

[11] As melhores arquiteturas, requisitos e projetos surgem de equipes 
auto organizadas. 

[12] Em intervalos regulares, a equipe deve refletir em como se tornar 
mais eficaz, depois, refina e ajusta o seu comportamento 
adequadamente. 
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Vários métodos ágeis têm surgidos baseados no Manifesto Ágil, alguns 

deles são: Scrum (Schwaber, 2004), XP (Beck, 2004), FDD (Palmer, et al., 

2002), entre outros, e utilizados pelas organizações (VersionOne, 2013). Neste 

trabalho, na Seção 2.1.2, será descrito o Framework Scrum, pois é o método 

ágil mais popular, utilizado em 54% (VersionOne, 2013) das organizações, 

além de ser mais voltado para o gerenciamento dos projetos. Em seguida, na 

Seção 2.1.3 será realizado um mapeamento das principais práticas ágeis 

consideradas mais efetivas no desenvolvimento de projetos de software.   

 

2.1.2 Scrum 

O Scrum foi idealizado por Ken Schwaber e Jeff Sutherland em 1990 e é 

definido como um framework para desenvolver e manter produtos complexos.  

Para (Schwaber, 2004) o Scrum não é um processo para construir 

produtos, mas um framework onde os utilizadores podem empregar vários 

processos e técnicas de acordo com a necessidade do ambiente. Utiliza uma 

abordagem empírica para gerenciar projetos, por considerar ser mais 

apropriado para controlar processos complexos e imprevisíveis, como o de 

Desenvolvimento de Software (Schwaber, 2004). Por esse motivo, os requisitos 

não são precocemente detalhados e o projeto é planejado progressivamente, à 

medida que o trabalho vai evoluindo. Para melhorar a previsibilidade e controlar 

os riscos, a construção do projeto é feita de forma iterativa e em pequenos 

incrementos, se fundamentando em três pilares: transparência, inspeção e 

adaptação. 

 Transparência todas as informações relevantes que influenciam o 

resultado do projeto precisam está visíveis aos interessados e devem 

refletir ao que de fato aconteceu, ou seja, devem ser verdadeiras.  

 Inspeção os artefatos e o progresso das atividades devem sempre 

ser inspecionados para identificar desvios. 

 Adaptação se na inspeção for identificado que houve desvios, além 

do aceitável, o artefato ou processo deve ser ajustado. 
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Todo trabalho realizado no Scrum funciona dentro de uma Sprint. Uma 

Sprint é um intervalo de tempo pré-definido, com objetivo claro e duração entre 

uma semana a um mês. Todas as atividades que precisam ser construídas e o 

incremento do software que deverá ser entregue no final de cada Sprint são 

definidas no início do intervalo, ou seja, uma Sprint tem uma meta a ser 

alcançada. O início da Sprint é precedido por uma Reunião de Planejamento 

em que são definidas e estimadas as tarefas que serão realizadas no período. 

Reuniões diárias são realizadas com a equipe do projeto, durante toda a Sprint, 

para alinhar o trabalho que está sendo feito. Reuniões de revisão e 

retrospectiva são realizadas no final de cada Sprint, para apresentar o que foi 

realizado na Sprint, avaliar o progresso e identificar pontos de melhorias no 

processo.  Na Figura 2.1 temos uma demonstração do funcionamento do 

Scrum.  

 

Figura 2.1 – Framework Scrum. Fonte: (Larman, et al., 2008) 

 

O Time Scrum é formado pelo Product Owner, o Time de 

Desenvolvimento e o Scrum Master.  

 Product Owner (Schwaber, 2004) é o responsável pelo gerenciamento 

do Backlog do Produto e isso inclui: explicitar e tornar claro os itens de 

Backlog do Produto, ordenar os itens de acordo com o valor que tem 

para o negócio. Essas atividades podem ser delegadas para os demais 

componentes do time, mas o responsável continua sendo o Product 

Owner.  
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 Time de Desenvolvimento (Schwaber, 2004) tem a função de entregar 

os incrementos do projeto. O Scrum não reconhece títulos, 

independente do trabalho que o componente da equipe execute, 

podendo haver especialistas em alguma área ou atividade específica, 

porém não aceita que haja subequipes dedicados a domínios 

específicos, como por exemplo, de teste ou análise. O tamanho da 

equipe recomendado pelo framework (Schwaber, 2004) é entre três a 

nove componentes. A justificativa dos autores é que uma equipe com 

menos de três componentes prejudica a produtividade e com mais de 

nove pessoas requer muita coordenação. 

 O Scrum Master (Schwaber, 2004) tem as seguintes atribuições: 

garantir que o Scrum seja entendido e aplicado; facilitar os eventos do 

Scrum; treinar o time de desenvolvimento para ser auto-gerenciáveis e 

interdisciplinares; planejar implementações do Scrum dentro da 

organização; ajudar o Product Owner no gerenciamento do backlog do 

Produto, ajudar o Product Owner em explicitar a visão e os objetivos dos 

itens de backlog; compreender e praticar a agilidade. 

 

O Scrum determina quatro eventos obrigatórios (Schwaber, 2004) que 

devem acontecer durante a Sprint: reunião de planejamento da sprint, reunião 

diária, reunião de revisão da sprint e retrospectiva da sprint. 

O Scrum determina dois artefatos: o backlog do Produto e o backlog da 

Sprint. O backlog do Produto é uma lista ordenada de todos os requisitos, que 

serão necessárias para que o produto fique pronto, isso inclui tarefas de testes, 

configurações de servidores, aplicativos, etc. e representa o escopo do projeto. 

No entanto, a variável escopo é flexível, podendo sofrer alterações durante o 

projeto (Highsmith, et al., 2001), ou seja, itens desejados no início do projeto 

podem não ser desenvolvidos, pois poderão não ser considerados mais 

prioritários durante o desenvolvimento do projeto. O backlog deve conter uma 

descrição da atividade, a prioridade de desenvolvimento, a estimativa e o valor 

de negócio de cada item (Schwaber, 2004). À medida que o projeto for 

evoluindo, o backlog do projeto poderá sofrer modificações, sendo de 
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responsabilidade do Product Owner a inclusão e remoção de itens, a alteração 

de prioridade, bem como o seu detalhamento.  

Embora a manutenção do backlog do produto seja de responsabilidade 

do Product Owner, a (Schwaber, 2004) estimativa de cada atividade é definida 

pelo time de desenvolvimento.  

Já o Backlog da Sprint é o conjunto de itens extraídos do backlog do 

produto e representa o trabalho que a equipe de desenvolvimento se 

comprometeu a construir na Sprint. Esses itens são detalhados e quebrados 

em atividades menores, correspondendo a todas as atividades necessárias 

para que o incremento do software seja entregue e esteja pronto. O (Schwaber, 

2004) backlog da Sprint pode ser mudado durante o desenvolvimento da 

Sprint, itens podem ser acrescentados ou removidos. É de responsabilidade do 

time de desenvolvimento a manutenção do Backlog da Sprint. 

Nesta seção foi demonstrado o funcionamento geral do Framework 

Scrum, esse método será utilizado como base para o processo proposto neste 

trabalho, devendo guiar todo o ciclo de vida do processo, utilizando os 

princípios de: planejamento de iterações, iterações curtas, ciclos de feedback e  

objetivos claros a ser alcançados no final de cada ciclo. 

Na seção seguinte será descrito as práticas mais utilizadas e àquelas 

consideradas mais efetivas, de acordo com estudos já existentes na literatura. 

As práticas ágeis listadas não são específicas de um método, mas um 

mapeamento das principais práticas previstas nas diversas metodologias 

atualmente em uso: Scrum (Schwaber, 2004), XP (Beck, 2004), FDD (Palmer, 

et al., 2002), entre outras.  

 

2.1.3 Práticas ágeis 

Há uma grande diversidade de práticas ágeis sendo utilizadas. Na 

pesquisa realizada por (Ambler, 2007) o autor identificou um total de 58 

práticas que são usadas nas empresas. Mas elas não devem ser utilizadas de 

maneira indiscriminada, pois conforme estudos (Schoepping, 2012), a 
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combinação de práticas, de diversos métodos ágeis, no mesmo processo, não 

garante que o processo continue ágil.  

Diante dessas afirmações, é importante identificar quais as práticas mais 

utilizadas pelas organizações, quais as mais efetivas e como elas podem ser 

agrupadas nos processos de desenvolvimento de software de acordo com o 

ambiente.    

Na literatura, há duas pesquisas recentes realizadas pelos 

pesquisadores (Parsons, et al., 2007) e (Abbas, et al., 2010). Esses estudos 

tiveram como objetivo, examinar qual a melhor forma de se fazer uso das 

práticas ágeis recomendadas pelos métodos ágeis.  

O estudo de (Parsons, et al., 2007) foi baseada em uma pesquisa online 

com um total de 4.235 respostas. Os autores realizaram uma análise estatística 

nos dados brutos da pesquisa e identificaram as seguintes informações: mais 

de 16% dos entrevistados utilizam mais de um método ágil; nem sempre há um 

padrão entre o método utilizado pelas equipes e as suas respectivas práticas; a 

adoção de pelo menos um método ágil melhora os resultados de qualidade, 

satisfação e produtividade, sem aumento significativo de custos; a utilização de 

mais de um método ágil simultâneo aumenta a eficácia da equipe, sendo 

Scrum e XP a combinação mais vantajosa.  

Já o segundo estudo, (Abbas, et al., 2010) foi baseado em 781 

respostas e teve como o objetivo, explorar como as 58 práticas identificadas na 

pesquisa de (Ambler, 2007) podem ser agrupadas e qual a relação delas com o 

sucesso dos projetos. O resultado foi a identificação de 15 fatores, cada um 

associado a um conjunto de práticas.  

A seguir, serão listados os 15 fatores e a distribuição das 58 práticas 

com esses fatores. 

1º FATOR – Modelagem da Arquitetura: incluem as práticas de 

modelagem ágil inicial da arquitetura, modelagem inicial dos requisitos, design 

evolucionário e definição da arquitetura já nas fases iniciais do projeto. 
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2º FATOR – Práticas tradicionais de análise: inclui a utilização de 

ferramentas case de modelagens, especificação detalhada da arquitetura, 

especificação detalhada dos requisitos, planejamento detalhado do projeto 

através de gráficos de Gantt2 detalhados e de alto-nível. 

3º FATOR – Práticas de governança corporativa: incluem gráficos de 

burn down, jogo do planejamento, reuniões diárias em pé, backlog da iteração, 

medição da velocidade da equipe, relatórios de status, relatório de tendências 

de defeitos. 

4º FATOR – Práticas de banco de dados: integração contínua de base 

de dados, testes de banco de dados, refatoração da base de dados, 

convenções de nomes. 

5º FATOR – Comunicação dentro da equipe (práticas de quadro branco): 

esboços em quadro branco, modelagem em quadro branco. 

6º FATOR – Garantia da qualidade ágil: integração contínua de código, 

desenvolvimento guiado por testes, refatoração de código, desenvolvimento de 

testes, arquitetura flexível, design evolucionário, design simples, código 

coletivo. 

7º FATOR – Comunicação com equipe: modelagem em papel, 

programação em pares. 

8º FATOR – Inspeção e análise do código: análise estática do código e 

inspeção do código. 

9º FATOR – Testes leves e revisão: testes de aceitação, modelos de 

revisão de documentos, testes exploratórios. 

10º FATOR – Arquitetura e configuração: especificação simples da 

arquitetura, gerenciamento de configuração e arquitetura detalhada da 

arquitetura. 

11º FATOR – Garantia da qualidade tradicional: planejamento de teste, 

relatórios de erros, relatórios de status. 

                                            
2
 http://www.ganttchart.com/History.html 
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12º FATOR – Padrões de prática codificação: padrões de código e 

convenções de nomenclaturas. 

13º FATOR – Requisitos leves: especificações leves de requisitos, casos 

de usos leves. 

14º FATOR – Desenvolvimento iterativo e incremental: entrega 

incremental, releases curtos, desenvolvimento incremental, ritmo sustentável, 

participação ativa dos interessados, software funcionando a cada iteração. 

15º FATOR – Comunicação com os clientes: toda equipe junta, 

participação ativa dos interessados. 

Para os autores, (Abbas, et al., 2010), esse agrupamento de práticas é 

muito útil, pois pode servir como uma lista de verificação caso a organização 

queira se focar em um aspecto do processo de desenvolvimento de software.  

Além do agrupamento das práticas em fatores, o trabalho (Abbas, et al., 

2010) calculou, através de técnicas estatísticas, a correlação entre essas 

práticas, chegando aos seguintes resultados: 

A taxa de sucesso dos projetos tem uma relação positiva com os 

seguintes fatores: 

6º FATOR: Garantia de qualidade ágil. 

14º FATOR: Desenvolvimento iterativo e incremental 

A taxa de sucesso dos projetos tem uma relação negativa com os 

seguintes fatores: 

2º FATOR: Práticas tradicionais de análise. 

5º FATOR: Comunicação dentro da equipe (práticas de quadro branco) 

12º FATOR: Padrões de codificação 

Práticas de governança corporativa (3º FATOR) têm uma relação 

positiva com os seguintes fatores: 

1º FATOR: Modelagem da arquitetura. 
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6º FATOR: Garantia de qualidade ágil. 

14º FATOR: Desenvolvimento iterativo e incremental 

7º FATOR: A comunicação com a equipe 

Práticas de governança corporativa (3º FATOR) têm uma relação 

negativa com os seguintes fatores: 

11º FATOR: Garantia de qualidade tradicional 

15º FATOR: Comunicação com os clientes 

Garantia de qualidade ágil (6º FATOR) tem uma relação positiva com os 

seguintes outros fatores: 

1º FATOR: Modelagem da arquitetura. 

14º FATOR: Desenvolvimento iterativo e incremental 

7º FATOR: A comunicação com a equipe 

Garantia de qualidade ágil (6º FATOR) tem uma relação negativa com 

os seguintes outros fatores: 

15º FATOR: Comunicação com os clientes 

5º FATOR: Comunicação dentro da equipe (práticas de quadro branco) 

14º FATOR: Desenvolvimento iterativo e incremental tem uma relação 

positiva com o 1º FATOR - Modelagem de arquitetura. 

14º FATOR: Desenvolvimento iterativo e incremental tem uma relação 

negativa com o 15º FATOR - Comunicação com os clientes 

15º FATOR: Comunicação com os clientes tem uma relação positiva 

com o fator 5º FATOR - comunicação dentro da equipe (práticas de quadro 

branco). 

A partir da análise estatística dos dados, os autores (Abbas, et al., 2010) 

fizeram as seguintes recomendações: 
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A fim de melhorar a taxa de sucesso dos projetos, a equipe pode usar os 

fatores correlacionados positivamente e suas práticas associadas. Estes 

fatores são: 6º FATOR: as práticas de garantia de qualidade ágeis, que está 

associado com a integração contínua de código, desenvolvimento orientado a 

testes, refatoração de código, testes de desenvolvimento, arquitetura flexível, 

design evolucionário, design simples e propriedade coletiva do código e o 14º 

FATOR: Desenvolvimento iterativo e incremental, que está relacionado com  

entrega incremental, pequenos lançamentos de códigos, desenvolvimento 

iterativo, o ritmo sustentável e a participação ativa das partes interessadas. 

A equipe pode considerar evitar fatores que estão correlacionados 

negativamente com sucesso, incluindo o 2º FATOR - Práticas tradicionais de 

análise que se refere a práticas de análise tradicional, como Diagramas de 

Gantt3, ferramentas de modelagem, especificação de arquitetura detalhada e 

especificação de requisitos detalhadas. Além disso, com o 5º FATOR – 

Comunicação dentro da equipe (práticas de quadro branco) que incluemo 

esboços do quadro branco e esboço de modelagem em quadro branco. O 

último fator que está negativamente correlacionada com o sucesso do projeto é 

o 12º FATOR (padrões de codificação). 

Com base neste estudo, os fatores Práticas ágeis de garantia de 

qualidade e Desenvolvimento iterativo e incremental são práticas consideradas 

como obrigatórias na proposta do processo, na fase de construção, descrita 

neste trabalho, por ter uma relação positiva com o sucesso dos projetos. 

O 6º FATOR - Garantia de Qualidade Ágil é composto pelas seguintes 

práticas: 

Integração contínua do código - É uma prática originada do XP (Beck, 

2004).  Os membros da equipe integram seu trabalho frequentemente, pelo 

menos uma vez ao dia, em cada integração, um build automatizado verifica se 

os testes passaram ou se houve algum problema de integração. Com isso, 

sempre existe uma versão funcional do projeto para ser demonstrado e 

utilizado por toda equipe.  

                                            
3
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Teste driven development (TDD) - É uma prática originada do XP (Beck, 

2004) e consiste em desenvolver o teste automatizado antes da funcionalidade.  

Design simples - É uma prática originada do XP (Beck, 2004) e tem 

como objetivo projetar a solução mais simples possível e que tenha a intenção 

de resolver apenas os problemas atuais, complexidade e código extras devem 

ser evitados.  

Propriedade coletiva do código – É uma prática originada do XP (Beck, 

2004), com essa prática, todo desenvolvedor da equipe tem a liberdade para 

fazer qualquer alteração no código, quando for necessário, mesmo não sendo 

o criador do código. Isso permite a disseminação do conhecimento dentro da 

equipe, além de evitar possíveis gargalos futuros. 

Refatoração de código – É uma prática originada do XP (Beck, 2004).  

Essa prática tem como objetivo realizar melhorias no código já existente, 

tornando-o a cada nova alteração, mais legível e mais fácil de ser utilizado, 

sem alterar o seu funcionamento externo.  

Testes de desenvolvimento – É uma prática originada do XP (Beck, 

2004).  Toda funcionalidade precisa ter um código automatizado.  

Arquitetura flexível – está relacionado com a prática de refatoração de 

código. 

Design evolucionário– está relacionado com a prática de refatoração de 

código. 

O 14º FATOR - desenvolvimento iterativo e incremental é composto 

pelas seguintes práticas: 

Ritmo sustentável – É uma prática originada do XP (Beck, 2004). Essa 

prática aconselha que a equipe não deva trabalhar além de sua carga-horária 

padrão, pois para os idealizadores elas podem trazer benefícios em curto 

prazo, mas em longo prazo a produtividade e a qualidade são prejudicadas.  
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Pequenos lançamentos – prática utilizada pelo Scrum (Schwaber, 2004) 

e XP (Beck, 2004). Essa prática recomenda pequenos lançamentos de forma 

contínua e essas entregas devem ter valor de negócio para o cliente. 

Desenvolvimento iterativo – no Scrum (Schwaber, 2004) cada Sprint é 

uma iteração. 

Entrega incremental – no Scrum (Schwaber, 2004) a cada fim de Sprint 

deve ter uma entrega que tenha valor de negócio para o cliente. 

Participação ativa das partes interessadas – Prática recomendada pelo 

Scrum (Schwaber, 2004) e XP (Beck, 2004). 

Software executável em cada incremento – no Scrum (Schwaber, 2004) 

é recomendado que a cada fim de Sprint uma parte do software seja entregue. 

 

2.1.4 Considerações Finais 

Os métodos ágeis têm se tornado o padrão para desenvolvimento de 

software. Conforme estudos recentes (VersionOne, 2013), 84% das 

organizações utilizam algum método ágil em seus projetos, sendo o Scrum o 

mais popular, representando 54% das respostas. As práticas ágeis, 

principalmente as relacionadas à qualidade ágil de projetos e o 

desenvolvimento iterativo e incremental tem sido considerado como fatores 

positivos para o sucesso dos projetos. 

Diante disso, o processo proposto neste trabalho utilizará o Scrum tanto 

para gerenciar o processo como todo, desde a solicitação do cliente até sua 

implantação, como individualmente, em cada um dos projetos. As práticas 

ágeis de garantia de qualidade e desenvolvimento iterativo e incremental 

também serão utilizadas na execução de cada projeto de desenvolvimento de 

software. 

Na próxima seção será apresentado o gerenciamento do portfólio, 

concedendo a base para o método de seleção e priorização de projetos 

utilizados na proposta desta dissertação. 
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2.2. Gerenciamento de Portfólios 

Na seção anterior, foi tratado sobre os métodos ágeis utilizados no 

gerenciamento de projetos e as principais práticas ágeis consideradas 

essenciais em um processo ágil de desenvolvimento, nesta seção, será 

discutido, sobre o gerenciamento de portfólio, especialmente sobre as 

atividades de Seleção e Priorização de Projetos.  

Inicialmente será descrito alguns conceitos essenciais para o 

entendimento desta seção. 

 

2.2.1 Conceitos 

Há várias conceituações na literatura sobre projetos. Para (Archer, et al., 

1999) um projeto é um esforço complexo, formado por diversas atividades 

inter-relacionadas e que foram planejadas, com um objetivo específico e um 

orçamento definido. O (PMIb, 2008) considera projeto, um esforço temporário 

com a finalidade de criar um produto ou resultado exclusivo.  

As organizações, em geral, possuem um conjunto de projetos sendo 

executados simultaneamente, alguns podem está relacionados com outros 

projetos, ou serem executados independentemente. Portfólio de projetos é a 

denominação dada pela literatura a essa coleção de projetos. O (PMIb, 2008) 

considera um portfólio de projetos como a composição de projetos, de 

programas, ou trabalhos relacionados, que estão agrupados e gerenciados de 

forma coordenada com a finalidade de atingir os objetivos estratégicos da 

organização.  

Visando a gestão correta do portfólio de projetos da organização, foi 

criado o conceito de gerenciamento de portfólio, que segundo o (PMIa, 2006) é 

a administração centralizada de um ou mais portfólios e envolve a identificação, 

priorização, autorização, gerência e controle dos projetos, programas e 

trabalhos relacionados com o objetivo de alcançar os objetivos estratégicos do 

negócio. Para (Cooper, et al., 2002) gerenciamento de portfólio é um processo 

de decisão em constante modificação, pois a lista de projetos a qualquer 
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momento pode ser atualizada e avaliada, acarretando inclusão de novos 

projetos, ou projetos em execução serem adiantados, ou paralisados. 

Várias abordagens têm surgido para descrever o processo de 

gerenciamento de portfólio: (Cooper, et al., 2002), (PMIa, 2006), (Archer, et al., 

1999), (Rosenau, 2000), (Correia, 2005), entre outras. 

O (PMIa, 2006) é descrito na literatura como processo padrão para 

gerenciamento de portfólio de projetos. Para que a organização possa adotá-lo 

é necessário ter o seu planejamento estratégico definido, pois ele servirá como 

entrada para definição do portfólio. Um ponto positivo identificado no padrão 

PMI é quanto à previsão de reavaliar o portfólio em um período de tempo pré-

definido pela organização, mas como ponto negativo é considerar o processo 

de gerenciamento de projetos independente do processo de portfólio de 

projetos. 

Outro processo considerado como referência nesta área é o proposto 

por (Archer, et al., 1999). Esse processo tem como objetivo integrar todas as 

etapas do gerenciamento de portfólio em um único processo, pois conforme o 

autor há muitas técnicas existentes para auxiliar o processo de gerenciamento 

de portfólio, mas não existe um processo integrado para a sua execução. O 

processo é estruturado em várias fases, e cada uma delas com objetivos 

específicos. Um dos cuidados do autor na formulação do processo foi construí-

lo de forma flexível, como consequência disso, o usuário pode selecionar 

qualquer técnica em cada fase do processo, ou até mesmo modificar ou 

desconsiderar uma fase, dependendo da escolha e contexto do usuário. 

Um dos pontos positivos do framework proposto por (Archer, et al., 

1999) é que ele demonstra os próximos passos depois da etapa pós-seleção 

dos projetos do portfólio, que é a fase de execução dos projetos selecionados 

do portfólio, servindo como entrada para a nova seleção de projetos do 

portfólio. Um ponto negativo desse modelo é quanto a sua natureza sequencial, 

os projetos selecionados são executados e só após o seu encerramento, os 

projetos desenvolvidos são avaliados e um novo ciclo de seleção de projetos 

do portfólio é iniciado.  



 

 
37 

Em todos os modelos analisados de gerenciamento de portfólios os 

processos de seleção e priorização estão presentes. O processo de Seleção 

tem como objetivo reduzir o número de projetos que serão considerados para 

priorização. Nesta fase pode ocorrer análise da capacidade de recursos 

humanos, análise da capacidade financeira ou considerar a opinião 

especializada para validar os projetos que deverão passar pelo processo de 

priorização. Já o processo de Priorização tem como objetivo ajudar a 

organização escolher os projetos que terão a mais alta prioridade no 

desenvolvimento. As propostas de projetos serão comparadas com os critérios 

e pesos pré-definidos. O resultado final deste processo é uma lista contendo a 

prioridade de todos os projetos. 

Na próxima seção serão analisados os principais métodos descritos na 

literatura, utilizados na Priorização de Projetos. 

 

2.2.2 Métodos Priorização de Projetos 

Os métodos utilizados para priorizar projetos são técnicas importantes, 

pois ajudam as organizações nas situações de incertezas (Wang, 2010), além 

de tornar transparentes e racionais as decisões dos gestores (De Boer, et al., 

2001). 

Em um recente estudo realizado por (Dutra, 2012), o pesquisador 

identificou 20 métodos distintos para priorizar os projetos. Esses métodos 

foram distribuídos nas categorias qualitativos, quantitativos e híbridos.  

Apesar dessa variedade, não há um consenso entre os pesquisadores 

quais métodos devem ser utilizados, pois cada um deles tem seus pontos 

fortes e fracos. O trabalho de (Cooper, et al., 2001) identificou que os métodos 

mais utilizados pelas empresas são os métodos de origem financeira, 

representando 77% do total de pesquisados. Nesse mesmo estudo o autor 

constatou que o método financeiro apresentou os piores resultados, produzindo 

um portfólio desequilibrado e de menor valor para a organização, por esse 

motivo, o autor recomenda a sua utilização em conjunto com outros métodos a 

fim de aumentar a sua eficiência. Já os métodos de pontuação, estratégico e 
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de bolhas, segundo o autor (Cooper, et al., 2001), conseguem produzir um 

portfólio estrategicamente mais alinhado com as prioridades do negócio. Foi 

observado também no estudo, que as empresas, de modo geral fazem a 

combinação de mais de um método para gerenciar o seu portfólio. 

No trabalho de (Dutra, 2012), o autor identificou que o Método de 

Pontuação é o mais utilizado dentre os métodos qualitativos. No grupo dos 

métodos híbridos os mais utilizados são Processo de Análise de Rede (ANP) e 

Processo Analítico Hierárquico (AHP), já o método quantitativo mais utilizado 

foi a Programação Inteira. 

No trabalho de (Dutra, 2012) foi listado seis métodos qualitativos: 

Pontuação, Balanced Scorecard (BSC), Gráfico de Bolhas, Método Delphi, 

Desdobramento da Função Qulaidade (QFD) e Roadmap tecnológico. Os dois 

últimos métodos citados são recomendados para projetos de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico (P&D); o método BSC requer muitos dados de 

entrada; o Gráfico de Bolhas, apesar de simples, pode levar os avaliadores a 

ignorar variáveis importantes, já que exibe os dados em apenas duas 

dimensões; o Método Delphi realiza as avaliações baseados em informações 

subjetivas; o Método de Pontuação é considerado fácil, sendo utilizado na 

priorização de projetos com múltiplos critérios, um ponto fraco desse método é 

em relação à atribuição de pesos dos critérios, em algumas situações pode ser 

difícil de avaliar. Apesar disso, os autores (Archer, et al., 1999) sugeriram a 

escolha do método de pontuação quando se tem muitos projetos. 

Os métodos quantitativos descritos por (Dutra, 2012) são: Programação 

inteira, Lógica Fuzzy, Métodos Probabilísticos, Programação Linear, Métodos 

Econômicos e Financeiros e Métodos de Teoria da Utilidade são considerados 

complexos, alguns necessitam de software específico para sua utilização. 

Já os métodos híbridos identificados na revisão sistemática da literatura 

de (Dutra, 2012) são: Processo de Análise de Rede (ANP) que é considerado 

simples e intuitivo, mas tem como ponto fraco a atribuição subjetiva dos pesos; 

Processo Analítico Hierárquico (AHP) realiza diversas comparações, que 

dependendo da quantidade de projetos pode impossibilitar o seu uso; Método 

Multicriterial Promethee um dos pontos fracos é que trata apenas informações 
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quantitativas, apesar de ser considerado o método multicritério mais intuitivo; O 

método Árvore de Decisão é considerado confuso e demorado; já os métodos 

baseados em Redes Neurais têm como pontos fracos, necessitar de software 

específico, além de em algumas situações fazer conclusões equivocadas, 

necessitando de um especialista para avaliar os resultados.  

A seguir serão detalhados os métodos de Pontuação e TOPSIS. Esses 

métodos foram selecionados por lidarem com características qualitativas, e 

permitirem a utilização de múltiplos critérios, sendo que cada um deles utiliza 

uma abordagem diferente. O método de pontuação utiliza uma avaliação 

subjetiva para priorizar os projetos, já o segundo, permite tratar de forma 

objetiva um problema de tomada de decisão. 

 

2.2.2.1. Métodos de Pontuação 

O método de pontuação foi idealizado por  (Hall, et al., 1990) e consiste 

na definição de um conjunto de critérios em que é atribuído notas para ser 

utilizado na avaliação dos projetos.   

O método de pontuação funciona da seguinte forma: (1) definir conjunto 

de critérios; (2) indicar para cada critério uma escala de valores, exemplo: 5 

representa muito alto, 4 alto, 3 médio, 2 baixo e 1 muito baixo; (3) avaliar os 

projetos em cada um dos critérios definidos; (4) somar os pontos obtidos por 

cada projeto; (5) selecionar os melhores avaliados e (6) aplicar os recursos 

disponíveis, até o limite disponível. 

No método de pontuação é possível definir pesos aos critérios. Esses 

pesos representam a importância de um critério em comparação com os 

demais. Os pesos podem ser obtidos através da opinião dos especialistas, 

utilizando o modelo AHP para gerar os pesos, ou qualquer outra técnica. 

Na figura 2.2 é demonstrado um exemplo de utilização do modelo de 

pontuação, utilizando os critérios sugeridos por (Cooper, et al., 2001), na 

amostra, foi incluído a informação sobre a quantidade de pessoas necessárias 

para executar cada projeto. Para todos os projetos foi calculada a média para 

se chegar ao índice de atratividade dos projetos, os recursos foram sendo 
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adicionados aos projetos mais bem classificados, até chegar ao ponto de não 

haver mais disponibilidade de recursos. Os projetos sem recursos foram 

colocados na fila de espera. 

 

Figura 2.2 – Modelo de pontuação. Fonte (Cooper, et al., 2001) 

 

2.2.2.2. Método TOPSIS 

O método TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to 

Ideal Solution) foi idealizado por (Hwang, et al., 1981) e tem como objetivo 

avaliar o desempenho das alternativas por meio da sua proximidade com a 

solução ideal e do seu distanciamento com a pior solução.  

Na implementação clássica do TOPSIS (Hwang, et al., 1981) a avaliação 

dos critérios e de suas respectivas alternativas é feito através de valores 

absolutos, ou seja, um critério atende ou não a um critério. Mas essa restrição 

pode tornar o método inviável em situações em que é preciso lidar com 

incertezas, por exemplo, em casos em que um projeto pode atender apenas 

em parte a um critério.  

Por esse motivo o método TOPSIS foi expandido por (Chen, 2000) para 

tratar incertezas por meio da integração com a Teoria dos Conjuntos Fuzzy 

(Zadeh, 1965). 

A Teoria dos Conjuntos Fuzzy (Fuzzy Set Theory – FST) foi idealizada 

por (Zadeh, 1965), com o objetivo de dar tratamento matemático para vários 

conceitos subjetivos que estão presentes no cotidiano das pessoas e 

organizações. Pois nem sempre é possível resolver uma questão com 
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respostas do tipo “sim” ou “não”, pode está presentes conceitos do tipo “às 

vezes”, “parcialmente”, “muito mais”, “muito menos”, entre outros. Esses 

conceitos são expressos através de Variáveis Linguísticas Fuzzy.  

As Variáveis Linguísticas Fuzzy podem conter palavras ou sentenças 

em linguagem natural ou artificial (Zadeh, 1965), qualificadas através de faixas 

de valores. Por exemplo, o valor da variável “Complexidade da Solução” pode 

ser medido com os termos linguísticos: “baixa”, “média”, “alta” ou “muito alta”, 

por exemplo. 

Os princípios do Método Fuzzy TOPSIS definidos por (Chen, 2000) para 

tomada de decisão são: 

a) A alternativa escolhida deve está o mais próximo possível da 

melhor solução e mais distante da pior situação. 

b) A solução ideal positiva é formada pelos melhores valores obtidos 

na avaliação de cada um dos critérios, já a solução ideal negativa 

é formada pelos piores valores dos critérios. 

c) O algoritmo original foi mantido, mas adaptado para atender 

números fuzzy. 

Este método traz diversas vantagens, pois permite tratar de forma 

objetiva um problema de tomada de decisão, além disso, consegue demonstrar 

qual a melhor e a pior alternativa em um determinado cenário.  

A seguir serão descritos os passos necessários para utilizar o método: 

Passo 1: Normalizar os dados, satisfazendo a equação 1. 

 

(1) 

Onde, j=1, ...n e indica o máximo valor de xi para cada critério. 
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Passo 2: Calcular os pesos, satisfazendo a equação 2. 

No cálculo dos pesos de cada critério o método TOPSIS utiliza a técnica 

probabilística baseado na entropia da informação, e traz como resultado a 

importância de cada critério para o modelo.  

 

(2) 

 

Onde, dj = 1 – ej e o ej é a entropia do critério, satisfazendo a equação 3. 

 

(3) 

Passo 3: Calcular os dados normalizados com os pesos 

 

(4) 

 

Passo 4: Identificar a solução fuzzy ideal positiva e a solução fuzzy ideal 

negativa, satisfazendo a equação 5. 

 

(5) 

Onde, J1 e J2 indicam os benefícios e os custos, respectivamente. 
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Passo 5: Calcular as distâncias euclidianas para cada projeto, 

satisfazendo a equação 6 e 7. 

 

(6) 

 

 

(7) 

 

Passo 6: Calcular o coeficiente de aproximação, satisfazendo a equação 8. 

 

(8) 

 

Passo 7: Classificar os projetos 

O valor do coeficiente de aproximação é definido entre 0 e 1. Quanto 

mais próximo de 1, melhor é o desempenho do projeto. 

Os projetos devem ser ordenados em ordem decrescente do coeficiente 

de aproximação. 

A seguir serão descritos os critérios de avaliação mais comuns, 

utilizados pelos métodos de seleção e priorização de projetos.  

 

 

 

 



 

 
44 

2.2.3 Critérios para avaliar os projetos individualmente 

Os métodos de seleção e priorização citados na Seção 2.2.3, financeiro, 

estratégicos, pontuação e de bolhas, utilizam critérios para avaliar cada projeto 

individualmente.  

Há várias publicações sobre esse tema: (Hamilton, 2002), (Jolly, 2003), 

(Martino, 1995), (Cooper, et al., 2001), (PMIa, 2006), (Vargas, 2010), (Dutra, 

2012), neste trabalho, utilizamos as descritas por (Cooper, et al., 2001) e a do 

(PMIa, 2006).  

No trabalho de (Cooper, et al., 2001) os autores descrevem alguns 

critérios comuns utilizados para avaliar os projetos, que são:  

- Alinhamento estratégico: esse critério tem como objetivo avaliar os 

projetos quanto a sua ligação com a estratégia do negócio. Para os autores 

(Cooper, et al., 2001) os projetos selecionados para participar do portfólio 

devem ser a materialização da estratégia da organização. 

- Vantagem competitiva: esse critério avalia os benefícios exclusivos que 

o projeto vai ofertar para os clientes e como as necessidades dos clientes 

serão atendidas. 

- Viabilidade Técnica: tem como objetivo avaliar a complexidade para 

desenvolver o projeto, o grau de incerteza técnica envolvida, o grau de 

aprendizado necessário para executar o projeto. 

- Financeiro: avalia a relação entre o risco envolvido e o retorno 

esperado com o projeto, para isso são calculados valores como retorno sobre o 

investimento, período de tempo para obter a rentabilidade esperada e custos 

envolvidos. 

O guia (PMIa, 2006) também sugeriu uma lista de critérios, diferente de 

(Cooper, et al., 2001) ele definiu os seguintes agrupamentos de critérios. Para 

a categoria de negócio, foram incluídos os critérios de alinhamento estratégico, 

produtividade, melhoria de processos, impacto da não realização; para o tipo 

financeiro, os critérios de redução de custos e crescimento da receita; para a 

categoria de riscos, tecnológico, de gerenciamento de projetos, risco de 
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implementação; já para a categoria de critérios técnicos, foram incluídos 

probabilidade de sucesso do projeto. 

Além desses critérios, (Vargas, 2010) identificou o critério Resistência 

dos usuários, que tem como objetivo calcular o grau de resistência dos 

usuários ao projeto, para o autor esse critério é uma possível interpretação 

qualitativa para a variável de custo. Em seu trabalho, (Martino, 1995) também 

elencou o critério recursos requeridos que representa os recursos necessários 

para executar o projeto. 

 

2.3 Considerações Finais 

Nesta seção foram apresentados os fundamentos da gestão do portfólio 

e detalhados dois processo que realizam esse gerenciamento, o (PMIa, 2006) 

e o (Archer, et al., 1999). O ponto positivo do (PMIa, 2006) é que ele possui 

uma etapa onde é possível avaliar se houve mudança na estratégia da 

organização, a fim de realizar uma nova priorização. O ponto negativo é que 

considera o gerenciamento de projetos um processo independente, não faz 

nenhuma menção sobre ele. O processo proposto por (Archer, et al., 1999) tem 

como ponto positivo, possuir uma etapa explícita onde são executados os 

projetos selecionados, podendo após a sua conclusão gerar novas demandas 

que serão selecionadas e priorizadas, o ponto negativo desse processo para o 

ambiente em estudo é que essa avaliação dos projetos só ocorre após a 

conclusão dos projetos.  

Foram também descritos vários critérios para avaliar os projetos 

individualmente, os que possuem melhor compatibilidade com o ambiente são: 

os critérios de alinhamento estratégico, melhoria de processos, complexidade, 

recursos requeridos e resistência dos usuários. 
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3. Coleta e Análise dos Dados 

Neste capítulo será demonstrado o resultado de três pesquisas 

qualitativas realizadas no ambiente em estudo. A primeira coleta foi efetuada 

em dados constantes no site da UFPE, com o objetivo de identificar a 

estratégia e também para entender como é feita a distribuição do orçamento da 

organização; a segunda, no sistema utilizado pela equipe de desenvolvimento 

empregado para  registrar o andamento dos projetos desenvolvidos pelo NTI, 

com a finalidade de extrair informações sobre os projetos desenvolvidos e em 

desenvolvimento nos últimos dois anos; por último, foi preparado um 

questionário para ser respondido pelo Gerente de Desenvolvimento da área 

acerca dos projetos em desenvolvimento no setor. 

Complementando as pesquisas qualitativas, o método Observação 

Participante foi utilizado, dado que a autora deste trabalho é servidora da 

UFPE-NTI há dois anos, na divisão de desenvolvimento de novos projetos, 

tendo liderado, ao longo desse período, quatro projetos no setor. Essa 

experiência serviu para complementar as análises documentais, possibilitando 

também uma melhor percepção das dificuldades do ambiente. 

Nas seções 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 serão descritos o processo de coleta das 

pesquisas qualitativas.  

 

3.1 Pesquisa qualitativa para identificar as metas estratégicas da 
organização 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar as metas estratégicas da 

organização e como a UFPE realiza a distribuição orçamentária, para que a 

partir dessa informação, sejam definidos critérios estratégicos para ser utilizado 

na seleção e priorização dos novos projetos da área. 

No mês de setembro/2013 foi realizada uma pesquisa qualitativa através 

da coleta de dados e análise nos documentos que tratam sobre o planejamento 

estratégico da organização. Esta pesquisa foi realizada na página 
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http://www.ufpe.br, utilizando o seguinte filtro: "PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO" OR "PLANO" SITE:ufpe.br/proplan/ filetype:pdf.  

A pesquisa retornou 84 documentos, sendo descartados 82 itens do 

resultado, por estarem desatualizados, duplicados ou por tratar de assuntos 

não relacionados ao planejamento estratégico da UFPE.  

Os documentos considerados úteis para o objetivo deste trabalho foram: 

a) Plano Estratégico Institucional (PEI) – representa o planejamento 

estratégico da UFPE, dos anos de 2003 até 2013. O PEI tem como 

objetivo identificar a visão e a missão da UFPE, propor objetivos e 

tópicos estratégicos alinhados com a sua missão.  

 

Os objetivos estratégicos da UFPE estão explicitados no PEI através das 

atividades principais, áreas de cooperação e alicerces (Figura 3.1). As 

Atividades principais são as atividades fins da instituição, ensino, pesquisa e 

extensão. As áreas de cooperação são as áreas de atuação estratégicas e 

prioritárias da organização e as de Alicerces são as áreas que apoiam às 

atividades principais da instituição. A Figura 3.1 representa as entidades 

principais do PEI. 

 

Figura 3.1 - Entidades principais do Planejamento Estratégico Institucional. Fonte: PEI-UFPE 

 

 
 

http://www.ufpe.br/
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b) Plano de Ação Institucional (PAI) – é baseado no PEI e representa o 

planejamento de curto prazo, preparado pelos gestores da UFPE. O 

PAI é organizado em eixos temáticos, esses eixos representam um 

conjunto de ações referentes a um mesmo assunto.  

 

O PAI já vem sendo utilizado há mais de cinco anos, com envolvimento 

de todos os gestores da UFPE. O processo de formulação desse plano já está 

consolidado e acontece no transcorrer de todo o ano através de reuniões de 

planejamento, monitoramento e avaliações. 

Vale salientar que, apesar de várias ações planejadas anualmente no 

PAI, não se referirem diretamente ao desenvolvimento de novos projetos, 

grande parte delas, para ser operacionalizadas depende do desenvolvimento 

de novos projetos, ou implantação de sistemas já existentes, ou 

disponibilização de infraestrutura tecnológica. Por esse motivo, a importância 

do PAI neste trabalho. 

Através da descrição dos eixos temáticos do PAI, foi realizado um 

mapeamento entre esses eixos temáticos e as entidades estratégicas do PEI e 

os Objetivos Estratégicos, conforme Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Eixos temáticos do PAI 2013 X Entidades estratégicas X Objetivos do PEI 

Eixos temáticos 
Entidades 
estratégicas 

Objetivos Estratégicos 

Formação acadêmica Atividade principal  Ensino 

Pesquisa, inovação e extensão. Atividade principal Pesquisa 

Pessoas e qualidade de vida Alicerces Gestão 

Vida estudantil Atividade principal Ensino 

Internacionalização Cooperação Nacional e Internacional 

Interiorização Cooperação Interiorização 

Saúde Alicerces Gestão 

Informação e comunicação Alicerces Informação 

Governança e fluxo de trabalho Alicerces Gestão 

Infraestrutura e Segurança Alicerces Infraestrutura 
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Meio ambiente, acessibilidade e 
sustentabilidade. Alicerces 

Infraestrutura e 
Informação 

Operacional Alicerces  

Especial Alicerces  

 

 

3.2 Pesquisa qualitativa para identificar os projetos em execução e 
desenvolvidos nos últimos 24 meses 

Para analisar as informações sobre os projetos, foi realizada no mês de 

Agosto/2013 uma pesquisa qualitativa, na ferramenta de gerenciamento de 

projetos Redmine4, que é utilizada pelo órgão para fazer o controle e 

acompanhamento dos projetos do setor. Esta ferramenta é de acesso restrito 

aos servidores do órgão e aos “donos” dos projetos.  

Todas as atividades realizadas ou previstas em cada projeto são 

registradas nesse software. Na Figura 3.2 a tela principal da ferramenta 

utilizada para registrar as atividades dos projetos, para um usuário autenticado. 

 

Figura 3.2 - Tela principal da ferramenta. Fonte. Software Readmine 

                                            
4
 Redmine, http://www.redmine.org – ambiente open-source e colaborativo para gerenciamento 

de projetos, customizado para as necessidades do NTI. 

http://www.redmine.org/
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Quando uma funcionalidade precisa ser desenvolvida, a equipe define 

um conjunto de tarefas que precisam ser realizadas e registra nessa 

ferramenta. Da mesma forma, o cliente, dono do projeto, também pode 

registrar alguma atividade para ser executada pela equipe do projeto. Esse 

processo foi detalhado na Seção 1.2 - Figura 1.2 e Figura 1.3. 

A seguir, será detalhado o passo-passo seguido para consultar os 

projetos desenvolvidos pela área: 

1. Os seguintes filtros foram utilizados para realizar a consulta: 

 Situação: Fechada;  

 Projeto: selecionamos a lista dos projetos desenvolvidos pela 

área de novos projetos. 

 Fechado: O período informado de Julho/2011 até Julho/2013. 

Foi utilizado este período por ter havido mudanças no software 

para gerenciar os projetos, e nos chamados mais antigos, em 

sua grande maioria, não tem a indicação de data de início das 

atividades, pois na época esse dado não era obrigatório. 

 Exportamos os 1021 registros retornados pela consulta para o 

formato CSV; 

 Importamos esses dados para o Oracle5 11g para facilitar a 

manipulação dos dados; 

 Foram realizadas as seguintes consultas: quantidade de 

chamados por tipo; quantidade por mês e ano; quantidade por 

projetos; e quantidade de componentes na equipe para 

identificar o perfil dos projetos em andamento.  

 

Na Figura 3.3 é apresentado um recorte da tela do sistema de controle 

de chamados, com o filtro utilizado para realizar a consulta. 

                                            
5
 http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-

edition/overview/index.html 

http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-edition/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-edition/overview/index.html
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Figura 3.3 - Tela com filtro da tela de consulta dos projetos. Fonte. Software Redmine. 

 

A consulta retornou 12 projetos em desenvolvimento pela área, 

conforme Tabela 3.2. A seguir uma explicação sobre cada coluna da tabela: 

(a) ID do projeto: identificador do projeto (esse nome é fictício, porque 

os originais foram omitidos); 

(b) Tamanho da equipe.  

(c) Início: data de início do projeto 

(d) Duração: tempo de duração do projeto. Como todos os projetos 

continuam na área de desenvolvimento de novos projetos, os que 

estão com o estágio “Em desenvolvimento” foi considerado até a 

data atual; já os cancelados, a duração corresponde até a data do 

cancelamento. 

(e) 1º release: é a data de lançamento da 1ª versão. Os projetos que 

estão como ND, estão em produção, mas não há registro no 

sistema da data do 1º lançamento; os que constam “nenhum” são 

porque não houve nenhum lançamento. 

(f) Estágio do projeto: indica se está em desenvolvimento, se foi 

cancelado ou se já foi implantado. 
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Tabela 3.2 - Lista dos projetos em execução 

ID do 
Projeto  

Tamanho 
da  

Equipe 

Início 
Duração 

(meses) 

1º 
release 

Estágio do projeto 

P1 01 Mar/10 45 
ND Implantado (Melhorias 

pontuais) 

P2 02 Set/10 39 
ND Implantado (Melhorias 

pontuais) 

P3 02 Out/12 14 
Fev/13 Implantado (Melhorias 

pontuais) 

P4 02 Mar/13 09 Mai/13 Em desenvolvimento 

P5 02 Dez/12 12 Out/13 Em desenvolvimento 

P6 02 Fev/12 22 Jun/13 Em desenvolvimento 

P7 01 Mar/10 45 
ND Implantado (Melhorias 

pontuais) 

P8 02 Jan/10 47 
ND Implantado (Melhorias 

pontuais) 

P9 02 Set/11 23 Nenhum Cancelado (Ago/2013) 

P10 02 Mar/10 33 Nenhum Cancelado (Jan/2013) 

P11 02 Out/11 26 
Fev/12 Implantado (Melhorias 

pontuais) 

P12 02 Jun/12 18 Ago/12 Em desenvolvimento 

 

Para melhor mapear o perfil do tipo de atividade executada pela área, foi 

gerada uma consulta com o percentual de cada atividade executada nos 12 

projetos, demonstrado no Figura 3.4.   
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Figura 3.4 - Quantidade de atividades por tipo de atividade 

 

As descrições dos tipos de atividades citadas no Gráfico 3.4 estão 

informadas a seguir: 

 Adaptativa: atividade executada para que uma funcionalidade, já 

implantada, se adeque a uma mudança no ambiente do cliente; 

 Correção de violações: executada para atender a alguma 

recomendação da equipe de qualidade; 

 Corretiva: corrigir problema identificado no ambiente de produção; 

 Estudo: refere-se com estudos relacionados a novas tecnologias.  

 Nova função e novo módulo: são atividades relacionadas com o 

desenvolvimento de novas funcionalidades para o sistema. 

 Perfectiva: melhorias em funcionalidades já implantadas. 

 Preventiva: são tarefas executadas com o objetivo de prevenir 

possíveis problemas que podem ocorrer no ambiente do cliente. 

 Requisito funcional: são tarefas relacionadas com a 

documentação do sistema. 

 Serviço: são atividades relacionadas à publicação do sistema no 

ambiente de produção, solicitação de clientes não relacionadas com 

desenvolvimento de software. 

 Serviço BD: são atividades relacionadas à criação da estrutura de 

banco de dados e da manipulação dos dados. 
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Foi realizada uma análise nos chamados do tipo Requisito Funcional, 

pois chamados desse tipo contém informações relativos à documentação do 

sistema, para identificar a natureza de cada projeto e assim realizar um 

mapeamento dos projetos com a estratégia da organização. Essa informação 

foi validada e complementada com a gerência da área de desenvolvimento. O 

resultado consta na Tabela 3.3.  

 

Tabela 3.3 - Mapeamento entre os projetos e a estratégia da organização 

ID do 
Projeto  

Categoria 
estratégica 

Objetivos  

Estratégicos 

Eixo 
Temático 

Ação 2013 

P1 Alicerces Gestão - Não identificado 

P2 Atividade Principal Ensino 
Vida 
estudantil 

Ação: 04. - PROAES. 03: 
Benefícios à permanência 
estudantil para a conclusão do 
ensino superior 

P3 Atividade Principal Ensino 
Vida 
estudantil 

Ação: 04. - PROAES. 03: 
Benefícios à permanência 
estudantil para a conclusão do 
ensino superior 

P4 Atividade Principal Ensino 
Vida 
estudantil 

Ação: 04. PROAES. 03: Benefícios 
à permanência estudantil para a 
conclusão do ensino superior 

P5 Atividade Principal Ensino - Não identificado 

P6 Atividade Principal Pesquisa - Não identificado 

P7 Alicerces Gestão - Não identificado 

P8 Alicerces Gestão - Não identificado 

P9 Alicerces Gestão - Não identificado 

P10 Alicerces Gestão - Não identificado 

P11 Alicerces Gestão - Não identificado 

P12 Alicerces Gestão 
Informação e 
comunicação 

Ação: 08. SEGIC. 07: Programa de 
comunicação institucional da 
UFPE 
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3.2.1 Resumo da Coleta 3.1.2 

 12 projetos em desenvolvimento; 

 Média do tempo de um projeto na divisão de novos projetos: 28 

meses. 

 As equipes de desenvolvimento dos projetos são formadas, em 

média, por dois componentes, sendo que alguns componentes 

acumulam mais de um projeto, gerando com isso, uma média de 1,17 

pessoas por projeto. A equipe possui 10 servidores com carga-

horária de 8 horas/dia, sendo que 8 deles são da UFPE e 2 da 

UFRPE e 4 estagiários com carga-horária de 4h/dia. 

 42% dos projetos são destinados às atividades principais (ensino, 

pesquisa e extensão) da organização; 58% para a área alicerce e 

nenhum projeto para área de cooperação. Todos os projetos tem 

uma ligação com os objetivos do eixo temático do PAI e para 50% 

dos projetos, não foi identificada correspondência.  

 Total de atividades existentes para os 12 projetos: 1021, sendo 18% 

relacionadas ao desenvolvimento de novas funcionalidades; 21% 

para melhorias nas funcionalidades já em uso; 28% para correção de 

problemas; 5% com documentação; e 28% para outras atividades. 

 42% dos projetos iniciaram em 2010; 17% em 2011; 33% em 2012 e 

8% em 2013. 

 Média de tempo para 1º release 6 meses. Foram considerados 

apenas os projetos P3, P4, P5, P6, P11  e P12, para os demais 

projetos não há o registro do 1º lançamento do produto. 

 83% dos projetos estão sendo utilizado pelos clientes, exceto dois P9 

e P10 que foram cancelados e não houve lançamento de nenhuma 

versão. 

 

Conclui-se com esta coleta de dados que apesar da área ser 

responsável pelo desenvolvimento de novos projetos, 83% dos projetos 

desenvolvidos nos últimos dois anos já estão implantados, mas existem 

demandas pontuais a cada nova entrega, impedindo que o projeto seja 
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considerado concluído e encaminhado para a área de manutenção de sistema, 

os outros 17% foram cancelados no ano de 2013.   

Outra informação importante é que 42% dos projetos iniciaram em 2010; 

17% em 2011; 33% em 2012 e 8% em 2013, isso indica que mais de 50% dos 

projetos estão no setor de novos projetos há mais de dois anos. 

 

3.3 Identificação dos pontos positivos e negativos dos projetos em 
execução e desenvolvidos nos últimos 24 meses 

Foi formulado um questionário com duas perguntas: (1) pontos negativos 

e (2) pontos positivos, para ser respondido pelo Gerente da Área de 

Desenvolvimento de Novos Projetos para cada um dos 12 projetos em 

execução no ambiente, conforme modelo Anexo I. 

O objetivo desse questionário é relacionar as respostas obtidas, com o 

resultado da coleta 3.1.2, a fim de se extrair critérios para ser utilizado na 

priorização dos futuros projetos.  

Na Tabela 3.4 resultado do questionário do Anexo I, respondido e 

validado pelo Gerente da Área de Desenvolvimento. 

Tabela 3.4 - Resultado do Questionário 

Identificação 
do Projeto 

Principais problemas Principais Vantagens 

P1 Novas demandas após cada entrega. Automação de um processo manual 

P2 Novas demandas após cada entrega. Donos do projeto e principais envolvidos aprovam 
o projeto; automação de um processo manual. 

P3 Novas demandas após cada entrega. Donos do projeto e principais envolvidos aprovam 
o projeto; automação de um processo manual. 

P4 Novas demandas após cada entrega. 
Servidores de Arquivos não 
disponíveis para desenvolver 
algumas funcionalidades do projeto. 
Precisou utilizar uma solução de 
contorno, mas com algumas 
restrições. 

Donos do projeto e principais envolvidos aprovam 
o projeto; automação de um processo manual. 
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P5 Novas demandas após cada entrega. 
Complexo 

Donos do projeto e principais envolvidos aprovam 
o projeto; melhoria em sistema já existente. 
Processo já estabelecido. 

P6 Novas demandas após cada entrega. 
Complexo 

Donos do projeto e principais envolvidos aprovam 
o projeto; Processo já estabelecido. Melhoria em 
sistema já existente. 

 

P7 

 

Resistência alta a mudanças. 
Complexo 

 

Processo já estabelecido. Melhoria em sistema já 
existente. 

P8 Novas demandas após cada entrega; 
principal responsável pela área não 
aprova produto. 

Automação de um processo manual. 

P9 Resistência alta a mudanças. Processo já estabelecido. Melhoria em sistema já 
existente. 

P10 Projeto sem cliente responsável; 
muito complexo. 

Melhoria em sistema já existente. 

P11 Dono do projeto e principais 
envolvidos têm visões diferentes 
sobre a utilidade do sistema. Dono 
do projeto apoia a equipe, mas 
usuários finais são bastante 
resistentes. 

Alta administração apoia o projeto; automatizar 
um processo manual; usuário chave, designado 
para acompanhar o projeto, não tem poder de 
decisão. 

P12 Não existe processo definido, 
sistema servirá para cumprir 
legislação; por esse motivo houve 
muita demora em implantar o 
sistema. Dono do projeto apoia o 
sistema. 

Alta administração apoia o projeto. Baixa 
complexidade. 

 

3.4 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou o resultado das coletas realizadas no ambiente 

estudado. Com base no referencial teórico, nos dados coletados e nas 

observações do pesquisador, é possível chegar à seguinte conclusão:  

(1) Não existe uma definição de quais critérios deverão ser utilizados 

para selecionar e priorizar os projetos. A decisão é tomada 

individualmente por cada líder de projeto, de acordo com a 

disponibilidade da equipe. 

(2) Não há uma definição de tempo limite para cada projeto ser 

desenvolvido ou reavaliado, isso impede que novos projetos sejam 

desenvolvidos: Os projetos em sua maioria são desenvolvidos de 
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forma iterativa e incremental, e com escopo flexível, a cada nova 

entrega surge novas demandas e novos problemas e como esses 

projetos não são avaliados em períodos pré-determinados, para 

verificar se as novas demandas são as mais prioritárias para a 

organização eles se estendem por muito tempo, impedindo que as 

novas solicitações sejam atendidas. É o que constatamos na tabela 

3.2, apenas 8% dos projetos em desenvolvimento na área de novos 

projetos são de fato novos, os demais são de melhorias; também 

constamos isso no Gráfico 3.1, apenas 18% das atividades 

realizadas nos últimos dois anos são de novas funções.  

(3) Muitos projetos em andamento simultaneamente: No estudo 

realizado por (Cooper, et al., 2001) um dos efeitos causados pela 

falta de um processo de gerenciamento de portfólio é ter muitos 

projetos em andamento simultaneamente, com os recursos diluídos 

entre os projetos.  A consequência disso é um aumento no tempo 

de entrada dos projetos em produção. No framework Scrum 

também há uma proposta quanto ao tamanho das equipes. O 

recomendado pelo Scrum (Schwaber, 2004), é ter no mínimo três 

componentes e no máximo nove em uma equipe, pois uma 

quantidade menor do que esta irá gerar problemas na produtividade 

da equipe.  

 

Diante desses problemas, este trabalho propõe um Processo de 

Desenvolvimento de Software, que no seu ciclo de vida contenha fases 

específicas para seleção, priorização e gerenciamento dos projetos, com um 

time-box pré-definido e como objetivos a ser alcançados a cada fim de ciclo. 

Com o fim do tempo estabelecido, todos os projetos que estão sendo 

desenvolvidos e os que estão na fila de espera serão avaliados e priorizados, 

podendo ou não entrar no próximo ciclo do processo. Para priorizar os projetos 

é recomendado um método que leve em consideração os ganhos e esforços 

necessários para desenvolver os projetos.  
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4. Proposta do Processo 

Neste capítulo será proposto um processo inspirado no Scrum, projetado 

para ambientes que precisam gerenciar múltiplos projetos simultaneamente. A 

proposta pretende ser simples e capaz de gerenciar as demandas recebidas 

pelo órgão, desde a sua solicitação, até a implantação no ambiente do cliente. 

Após análise dos modelos descritos no Capítulo 2 foi identificado que os 

modelos existentes são especializados no Gerenciamento de Projetos, ou no 

Gerenciamento de Portfólios de Projetos, apesar de alguns (Archer, et al., 

1999) e (Correia, 2005) demonstrarem que existem interdependência entre 

esses dois tipos de gerenciamento, mesmo assim não se aprofundam nos dois 

temas simultaneamente, além de não incorporar características dos métodos 

ágeis em seus modelos. Por essa razão, a proposta tem como finalidade 

unificar, em um único processo, as principais atividades dos modelos de 

gerenciamento de portfólio e de gerenciamento de projetos, além de incluir as 

principais características do Framework Scrum.  

O Processo irá herdar características de modelos já existentes e 

descritos no Capítulo 2, como segue:  

 Gerenciamento de portfólio – serão utilizados os processos de 

avaliação, seleção e priorização dos projetos (PMIa, 2006) e 

(Archer, et al., 1999), citados na Seção 2.2.  

 Gerenciamento de projetos – serão utilizados os princípios do 

Scrum, para definir a estrutura geral do processo, definição de 

time-box com marcos bem delimitado, objetivo conhecido desde 

o início do ciclo de vida e entregas frequentes. Será incorporado 

na estrutura do processo fases de pré-projeto e pós-projeto, 

previstos inicialmente por (Archer, et al., 1999) e citados na 

Seção 2.1.3 deste trabalho. 

 Práticas de Engenharia de Software para execução dos projetos 

– as práticas sugeridas para desenvolver cada projeto não serão 

específicas de um único método, mas baseadas nas práticas 
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mais efetivas utilizadas pelas metodologias ágeis como um todo. 

Essas práticas foram citadas na Seção 2.1.4 deste trabalho. 

 

4.1 Ciclo de Vida do Processo 

O processo proposto é composto por quatro fases com objetivos e 

duração pré-definida, que são: Iniciação, Construção, Encerramento e 

Controle. Em cada uma dessas fases serão executadas atividades originadas 

dos modelos de Gerenciamento de Portfólio, do Gerenciamento de Projetos e 

Práticas de Engenharia de Software descritas no Capítulo 2. 

A Figura 4.1 é uma representação do ciclo de vida do processo. 

 

Figura 4.1 - Estrutura do ciclo de vida do processo 

 

Um dos problemas identificados, no ambiente em estudo, foi em relação 

à dificuldade em controlar o escopo do projeto, bem como manter o prazo de 

desenvolvimento do projeto que foi acordado inicialmente. Novas demandas 

surgem a cada nova entrega e os prazos são redefinidos, fazendo com que os 

projetos demorem muito tempo para chegar ao estágio de pronto, conforme 

dados coletados, Tabela 3.2. Além disso, as novas demandas não passam por 

uma reavaliação formal por parte da gerência, a definição das novas 

solicitações é acordada entre a equipe do projeto e o cliente, não passando por 

nenhuma avaliação de prioridade em relação às novas demandas que estão na 
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fila de espera, conforme exposto na Seção 1.2.2, Figura 1.2 e Figura 1.3. Com 

isso, os componentes das equipes continuam alocados ao projeto, impedindo 

que as demandas que estão na fila de espera sejam atendidas. Outro problema 

percebido na Coleta de Dados, Capítulo 3, é que, cada responsável por projeto 

escolhe a abordagem de desenvolvimento que lhe é mais conveniente: 

sequencial ou iterativa, com isso, alguns projetos passam muito tempo na fase 

de análise, demorando muito tempo para iniciar a sua construção, e com isso, 

oferecer algum retorno para o cliente mais rapidamente. 

Para evitar esses três problemas identificados no ambiente – falhas no 

controle de escopo, falhas no controle do cronograma do projeto e fase muito 

grande de análise – será utilizado os princípios do Framework Scrum, descrito 

no Capítulo 3, para definir a estrutura geral do processo.  

O ciclo de vida do processo proposto pretende fornecer à alta direção, 

as equipes do projeto e aos demais envolvidos, maior agilidade, transparência, 

pois irá possibilitar que em momentos específicos, os projetos em 

desenvolvimento e as novas demandas sejam reavaliados pela alta gerência e 

decisões de “continuar ou parar” seja realizado. Isso irá evitar que os projetos 

se estendam por muito tempo, liberando as equipes para participar de projetos 

mais prioritários para a organização, além de adicionar um senso de urgência 

tanto para as equipes, quanto para os clientes, porque ficará bem claro que em 

períodos pré-determinados os projetos serão reavaliados e trabalhos não 

concluídos dentro do prazo, poderão não ser incluídos no próximo ciclo do 

processo, ficando na fila de espera de projetos para serem executados em 

momento posterior.  

A seguir será detalhado cada uma das fases, seus objetivos e duração. 

Fase de Iniciação – o principal objetivo desta fase é definir quais os 

projetos serão executados em determinado período; reavaliar os projetos em 

desenvolvimento (se eles devem ser continuados ou pausados); analisar os 

projetos que estão na fila de espera; definir os projetos que serão 

desenvolvidos na fase de construção e realizar uma breve análise de cada 

projeto pré-selecionado. Além disso, nessa fase será definido o tempo de 
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duração de cada fase, quantas Sprint´s, cada fase será composta e qual a 

duração em dias de cada Sprint.  

A proposta sugere que a fase de Iniciação tenha duração de 1 ou 2 

Sprint’s, com a finalidade de evitar que seja demandado muito tempo na fase 

de análise e estudo de viabilidade.  

Sintetizando, o objetivo dessa fase é definir o foco da área de 

desenvolvimento para os próximos meses. 

A Figura 4.2 é uma representação do funcionamento da Fase de 

Iniciação. 

 

Figura 4.2 - Funcionamento da Fase de Iniciação 

 

A seguir será detalhada cada uma das atividades participantes dessa 

fase. 

A Fase de Iniciação começa com a Atividade Priorizar Projetos. Nessa 

atividade, as demandas recebidas e os projetos em andamento são analisados, 

avaliados e definidos uma ordem de priorização, seguindo a configuração do 
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Modelo de Pontuação descrito na Seção 4.2.  Participam desta atividade os 

Gestores do Órgão. Com a definição dos projetos que precisam ser 

executados, passa-se para a Atividade de Configurar Processo, que consiste 

em: selecionar o Scrum Master de cada projeto priorizado, definir o número de 

semanas de cada Sprint, e a quantidade de Sprint´s necessárias para a fase de 

Iniciação. 

Após essas definições é iniciada a 1ª Sprint da Fase de Inicialização, 

que é composta por cada Scrum Master designado para os projetos 

selecionados e pela Equipe de Negócios.  

O objetivo da 1ª Sprint da fase de inicialização é executar a atividade 

Definir Visão que consiste em realizar um estudo preliminar sobre os novos 

projetos selecionados.  

Ao final da Fase de Iniciação, as seguintes perguntas para cada projeto 

selecionado, precisam está respondidas: 

a) Já existem soluções prontas que tragam o resultado mais 

rapidamente para o cliente? 

b) É viável desenvolver o projeto internamente? 

c) Quais os principais problemas que devem ser resolvidos pelo 

projeto? 

d) Qual o esforço necessário? 

e) Definição da decisão de continuar ou parar o projeto. 

f) Decisão de desenvolver internamente ou externamente. 

 

No final da Fase de Iniciação devem acontecer as reuniões de Revisão 

da Sprint e Retrospectiva, em que serão decididos em definitivo os projetos que 

serão executados na Fase de Construção, formando com isso o Backlog do 

Ciclo de Vida do Processo, bem como o número de Sprint das Fases de 

Construção e Encerramento e a duração das Sprint´s. 

Aqueles projetos que não precisam passar por estudo de viabilidade, 

podem ter a fase de construção antecipada, como por exemplo: os projetos não 

concluídos no ciclo anterior do processo e repriorizados para o ciclo atual. 



 

 
64 

Fase Construção - Nesta fase serão construídos todos os projetos 

priorizados na fase de Iniciação. Cada um dos projetos selecionados terá uma 

fase de construção distinta. Internamente será utilizado o ciclo de vida do 

Scrum para gerenciar os trabalhos de cada um dos projetos. Esta fase terá 

uma duração de “n” Sprint’s, definido na atividade Configurar Processo, da 

Fase de Iniciação, e cada um dos projetos internamente terá uma duração 

menor ou igual ao tempo da fase de construção.  

A Figura 4.3 é uma representação de uma instância de execução do 

processo composto por 10 Sprint, cada Sprint com duração de 3 semanas e 

com cinco projetos sendo executados simultaneamente. 

 

Figura 4.3 - Exemplo de uma instância de execução do processo 

 

Todos os projetos executados pelo órgão deverão ser executados na 

Fase de Construção, isso inclui: os projetos desenvolvidos internamente e as 

soluções de terceiros que precisam ser testadas e implantadas. As atividades 

sugeridas no processo são genéricas e podem ser adaptadas para as duas 

situações. 

Cada projeto executado na fase de construção seguirá o fluxo padrão do 

Scrum. A Figura 4.4 é uma representação do funcionamento da Fase de 

Construção para um projeto específico. 
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Figura 4.4 - Fase de Construção para um projeto específico 

 

Fase Encerramento - Tem como objetivo formalizar a conclusão dos 

projetos que foram acordados para ser desenvolvidos na fase de construção. 

Os trabalhos não concluídos serão pausados e reavaliados na fase de 

inicialização do próximo ciclo do processo, juntamente com os demais projetos 

que estão na fila de espera. Para os projetos que foram concluídos antes do 

encerramento do ciclo, a equipe já estará alocada em outro projeto, essa fase é 

apenas para formalizar a conclusão de todos os projetos definidos na fase de 

iniciação, dando transparência e feedback para a organização, dos trabalhos 

que foram desenvolvidos pelo setor. 

Fase de Controle - Essa fase é executada continuamente durante todo 

o ciclo de vida do processo e tem como função realizar o acompanhamento do 

andamento dos projetos e manter as solicitações dos clientes atualizadas.  
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4.2 Descrição do Processo 

O processo é composto por tarefas, papéis, artefatos e fases. Papéis 

representa o conjunto de responsabilidades atribuídas a um grupo de pessoas. 

Artefatos são os produtos dos trabalhos gerados ou alterados pelos papéis. 

Tarefas são as ações realizadas pelos papéis em uma ou mais fases, cada 

fase acontece em uma ou mais Sprint. 

 

4.2.1. Papéis 

Os papéis têm como função executar as tarefas definidas pelo processo 

em uma ou mais fases do ciclo de vida. Esses papéis já existem no ambiente e 

foram adaptados para o modelo em questão. 

Alguns papéis podem não ser necessários em todos os tipos de projetos 

em execução no ambiente. Outro ponto importante para ser citado é que um 

componente da equipe pode assumir mais de um papel simultaneamente, 

dependendo do tamanho do projeto.   

Os sete papéis sugeridos pelo processo são: 

 Gestor 

 Scrum master 

 Analista de negócio 

 Analista de Sistema 

 Analista de Testes 

 Desenvolvedor 

 Testador 

 

(1) Gestor 

O papel Gestor (Figura 4.5) representa a alta direção do órgão (diretores 

e gerentes de área) e tem como principal função definir as metas do órgão para 

um determinado período. 
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Figura 4.5 - Papel: Gestor 

 

(2) Scrum Master 

O Scrum Master (Figura 4.6) está envolvido em todas as tarefas de um 

projeto específico, desde a sua concepção até o seu encerramento. Este papel 

deve garantir que o Scrum seja entendido e aplicado; ser um facilitador nos 

eventos do Scrum, manter o foco dos membros da equipe nos objetivos da 

Sprint, obter a aprovação dos envolvidos nas decisões do projeto, manter os 

interessados informados sobre os resultados do projeto, planejar as Sprint´s.  

 

Figura 4.6 - Papel: Scrum Master 

 

(3) Analista de Negócio 

O papel Analista de Negócio tem como principal função, manter contato 

direto com o cliente, servindo de interface entre a equipe técnica do projeto e 

os clientes. Tem a responsabilidade de identificar as (Figura 4.7) necessidades 

dos clientes e do negócio, sugerir melhorias no processo atual, priorizar as 

funcionalidades que precisam ser desenvolvidas, identificar as restrições legais 

e culturais; identificar as soluções similares já existentes, realizar treinamentos, 

entre outras atividades relacionadas.  
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Figura 4.7 - Papel: Analista de Negócio 

 

(4) Analistas de Sistemas 

O papel Analista de Sistema tem como principal função, projetar, 

documentar, implantar sistemas desenvolvidos internamente ou solução de 

terceiros e publicar novas versões do sistema (Figura 4.8).  

 

Figura 4.8 - Papel: Analista de Sistemas 

 

(5) Desenvolvedor 

O papel Desenvolvedor tem como principal função, codificar a solução 

(Figura 4.9) e os testes automatizados do sistema em desenvolvimento. Este 

papel exige boa habilidade técnica na linguagem/tecnologia que será utilizada 

para desenvolver o projeto.  
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Figura 4.9 - Papel: Desenvolvedor 

 

(6) Analista de Teste 

O papel do Analista de teste tem como principal função planejar os 

testes (Figura 4.10) do sistema em desenvolvimento.  

 

Figura 4.10 - Papel: Analista de Teste  

 

(7) Testador 

O papel de Testador tem como principal função (Figura 4.11) executar 

os testes manuais do sistema em desenvolvimento.  

 

Figura 4.11 - Papel: Testador  
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4.2.2. Atividades e tarefas 

As atividades são compostas por um conjunto de tarefas, possuem 

objetivos específicos, entradas e saídas pré-definidas e são realizadas por um 

ou mais papéis. 

A seguir serão descritos as atividades e tarefas realizadas em cada fase 

do processo. 

 

Fase de Iniciação  

Esta fase é composta por três atividades, priorizar projetos, planejar ciclo 

de vida e definir visão dos projetos. Os papéis de Gestor, Analista de Negócio e 

Scrum Master estão envolvidos diretamente com essas atividades.  

A atividade Priorizar Projetos (Tabela 4.1) utiliza o método proposto na 

Seção 4.3. O responsável por essa atividade é o papel Gestor. Essa atividade 

recebe como entrada um conjunto de demandas e gera de saída uma lista de 

projetos priorizados que deverão ser desenvolvidos no ciclo de vida do 

processo.  

Tabela 4.1 - Atividade Priorizar Projetos 

Priorizar Projetos 

Descrição Tem como objetivo priorizar os projetos que deverão ser 
desenvolvidos durante o ciclo de vida do processo. 

Entrada Lista de demandas 

Papéis Gestor 

Tarefas  Categorizar 

 Avaliar 

 Selecionar 

 Priorizar 

Saída Lista dos projetos priorizados 

Quando 
acontece 

Na Reunião de Planejamento da 1ª Sprint da Fase de Iniciação. 

 

A atividade Configurar Processo (Tabela 4.2) tem como objetivo definir 

as diretrizes a ser seguidas durante a execução do processo e envolve os 
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seguintes passos: definição da duração do ciclo do processo em meses (06 

meses, por exemplo); duração das Sprints (1 a 3 semanas, por exemplo); 

número de Sprint´s das fases de Construção e Encerramento; definir o Scrum 

Master de cada projeto. Essa tarefa é de responsabilidade do papel Gestor e 

gera como saída o Backlog do processo, contendo a lista dos projetos que 

devem ser desenvolvidos no período pré-definido. 

Tabela 4.2 - Atividade Configurar Processo 

Configurar Processo 

Descrição Tem como objetivo definir as diretrizes a ser seguidas durante a 
execução do ciclo de vida do processo. 

Entrada Lista dos projetos selecionados 

Papéis Gestor 

Tarefas  Definir duração das Sprint´s (1 a 4 semanas) 

 Definir o Scrum Master de cada projeto 

 Definir número de Sprint´s das fases de Construção e 

Encerramento 

Saída Backlog do processo com a lista dos projetos a serem desenvolvidos 
no ciclo  

Quando 
acontece 

Na Reunião de Planejamento da 1ª Sprint da Fase de Iniciação. 

 

A atividade Definir Visão (Tabela 4.3) tem como objetivo identificar 

quais os principais problemas que devem ser resolvidos de cada projeto 

priorizado, qual o esforço necessário para desenvolver a solução, a lista de 

requisitos, se já existem soluções prontas que tragam o resultado mais 

rapidamente para o cliente e se é viável desenvolver o projeto internamente.  

Essa tarefa é de responsabilidade do papel Analista de Negócio e deve 

ser executada para cada projeto priorizado. Ela recebe como entrada o projeto 

que será executado e gera como saída um documento de visão do projeto, 

contendo as restrições, a definição da forma de execução do projeto, se pela 

equipe interna ou externa e os principais requisitos a serem atendidos. 
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Tabela 4.3 - Atividade Definir Visão 

Definir Visão 

Descrição Tem como objetivo criar uma visão de cada projeto selecionado, lista 
de requisitos, esforço necessário, como será executado (se 
internamente ou por soluções de terceiros). 

Entrada Projeto selecionado 

Papéis Analista de Negócio 

Tarefas  Identificar o problema 

 Listar os requisitos 

 Identificar o esforço para solucionar o problema 

 Identificar soluções existentes 

 Definir se é viável construir internamente ou escolher uma 

solução de terceiros 

Saída Documento de visão do projeto 

Quando 
acontece 

Durante a Fase de Iniciação, podendo ser executado em uma ou mais 
Sprint´s. 

 

 

Fase de Construção  

Esta fase é composta por sete atividades, modelar processo, detalhar 

requisitos, projetar sistema, implementar a solução, testar, implantar sistema e 

acompanhar os resultados das Sprint´s. Os papéis de Analista de Sistema, 

Analista de Negócio, Scrum Master, Desenvolvedores e Testadores estão 

envolvidos diretamente com essas atividades.  

A atividade Modelar Processo (Tabela 4.4) tem como objetivo entender 

o funcionamento atual do processo de negócio do cliente, identificar pontos de 

melhorias e desenhar junto com o cliente o novo modelo de negócio para o 

ambiente. 

Tabela 4.4 - Atividade Modelar Processo 

Modelar Processo 

Descrição Tem como objetivo principal desenhar junto com o cliente o novo 
modelo de negócio para o ambiente. 

Entrada Projeto selecionado 

Papéis Analista de Negócio 

Tarefas  Entender processo atual 
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 Identificar pontos de melhorias 

 Desenhar o novo modelo de negócio para o ambiente 

 Validar o novo modelo com o cliente 

Saída Modelo do processo de negócio 

Quando 
acontece 

Durante a Fase de Construção, à medida que os projetos vão sendo 
desenvolvidos. 

 

A atividade Detalhar Requisitos (Tabela 4.5) tem como objetivo 

identificar, detalhar, analisar e documentar os requisitos que serão 

desenvolvidos. 

Tabela 4.5 - Atividade Detalhar Requisitos 

Detalhar Requisitos 

Descrição Tem como objetivo identificar, analisar e documentar os requisitos 
que serão desenvolvidos. 

Entrada Projeto selecionado 

Papéis Analista de Sistema 

Tarefas  Identificar os requisitos. 

 Criar protótipos em papel. 

 Documentar. 

Saída Documento de Requisitos 

Quando 
acontece 

Durante a Fase de Construção, à medida que os projetos vão sendo 
desenvolvidos. 

 

A atividade Projetar sistema (Tabela 4.6) tem como objetivo definir as 

estruturas lógica e física do sistema em desenvolvimento. 

Tabela 4.6 - Atividade Projetar sistema 

Projetar sistema 

Descrição Tem como objetivo definir a estrutura lógica e física da solução. 

Entrada Projeto selecionado 

Papéis Analista de Sistema 

Tarefas  Definir a estrutura lógica do sistema 

 Definir a estrutura de banco de dados para o sistema 

 Documentar. 

Saída Documento de Arquitetura 

Quando 
acontece 

Durante a Fase de Construção, à medida que os projetos vão sendo 
desenvolvidos. 
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A atividade Implementar à solução (Tabela 4.7) tem como objetivo 

codificar o sistema proposto. 

Tabela 4.7 - Atividade Implementar à solução 

Implementar à solução 

Descrição Tem como objetivo codificar o sistema proposto. 

Entrada Projeto selecionado 

Papéis Desenvolvedor 

Tarefas  Codificar 

 Criar testes automatizados 

 Executar os testes automatizados 

Saída Código fonte 

Quando 
acontece 

Durante a Fase de Construção, à medida que os projetos vão sendo 
desenvolvidos. 

 

A atividade Implantar sistema (Tabela 4.8) tem como objetivo implantar 

o sistema no ambiente do cliente. 

Tabela 4.8 - Atividade Implantar Sistema 

Implantar Sistema 

Descrição Tem como objetivo implantar o sistema no ambiente do cliente. 

Entrada Projeto selecionado 

Papéis Analistas de Sistema e de Negócio 

Tarefas  Treinar os usuários 

 Criar manuais de utilização do sistema 

Saída Manuais de utilização do sistema. 

Quando 
acontece 

No final das Sprint´s da Fase de Construção. 

 

A atividade Testar (Tabela 4.9) tem como objetivo criar os scripts de 

testes, os planos de teste e executar os testes manuais. 

Tabela 4.9 - Atividade Testar 

Testar 

Descrição Tem como objetivo criar os scripts de testes e executar os testes 
manuais. 

Entrada Projeto selecionado 

Papéis Testador 

Tarefas  Criar script de teste 
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 Executar os testes manuais 

Saída Scripts de testes. 

Quando 
acontece 

Durante a Fase de Construção, à medida que os projetos vão sendo 
desenvolvidos. 

 

A atividade Planejar os testes (Tabela 4.10) tem como objetivo planejar 

os testes. 

Tabela 4.10 - Atividade Testar 

Testar 

Descrição Tem como objetivo criar planejar os testes. 

Entrada Projeto selecionado 

Papéis Analista de testes 

Tarefas  Criar plano de teste 

Saída Plano de testes 

Quando 
acontece 

Durante a Fase de Construção, à medida que os projetos vão sendo 
desenvolvidos. 

 

 

Fase de Encerramento  

Esta fase é composta por uma atividade, concluir projeto. Os papéis de 

Analista de Sistema e Scrum Master estão envolvidos diretamente nessa 

atividade.  

A atividade Concluir projeto (Tabela 4.11) tem como objetivo fazer o 

encerramento formal do projeto e identificar demandas desejadas pelo cliente 

não concluídas no ciclo.  

Tabela 4.11 - Atividade Concluir projeto 

Concluir projeto 

Descrição Tem como objetivo fazer o encerramento formal do projeto e 
identificar demandas desejadas pelo cliente não concluídas no ciclo. 

Entrada Projeto selecionado 

Papéis Scrum Master 

Tarefas  Revisar documentação  

 Liberar a equipe do projeto 

 Identificar novas demandas desejadas pelo cliente 
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Saída Documentação do sistema atualizada e revisada 

Quando 
acontece 

Na fase de encerramento. 

 

Fase de Controle 

Esta fase é composta por quatro atividades, receber solicitação, avaliar 

propostas, acompanhar os resultados e comunicar aos envolvidos. Os papéis 

de Analista de Negócio e Scrum Master estão envolvidos diretamente nessas 

atividades.  

A atividade Receber Solicitação (Tabela 4.12) tem como objetivo 

registrar as solicitações dos clientes e fazer uma avaliação inicial das propostas 

de projetos recebidas e categorizá-los com os critérios estabelecidos na Seção 

4.2 deste documento.  

Tabela 4.12 - Atividade Receber Solicitação 

Receber Solicitação 

Descrição Tem como objetivo registrar e categorizar as solicitações dos clientes. 

Entrada Nova solicitação 

Papéis Analista de negócio 

Tarefas  Registrar 

 Avaliar  

 Categorizar  

Saída Atualizar lista de espera dos projetos 

Quando 
acontece 

A qualquer momento. 

 

A atividade Comunicar resultados (Tabela 4.13) tem como objetivo 

manter todos os envolvidos atualizados sobre as decisões e status do projeto.  

Tabela 4.13 - Atividade Comunicar Resultados 

Comunicar resultados 

Descrição Tem como objetivo manter todos os envolvidos atualizados sobre as 
decisões e status dos projetos. 

Entrada Todo evento relevante no projeto 

Papéis Scrum Master 

Tarefas  Enviar status do projeto aos envolvidos 

Saída Mensagem de notificação 
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Quando 
acontece 

Durante todo o processo ciclo do processo. 

 

A atividade Acompanhar atividades (Tabela 4.14) tem como objetivo 

acompanhar a execução das atividades dos projetos.  

Tabela 4.14 - Atividade Acompanhar Atividades 

Acompanhar atividades 

Descrição Tem como objetivo acompanhar a execução das atividades dos 
projetos. 

Entrada - 

Papéis Scrum Master 

Tarefas  Dirigir as Reuniões diárias, de Planejamento, de Revisão de 

Sprint e de Retrospectivas. 

Saída Documento de acompanhamento dos projetos atualizado. 

Quando 
acontece 

Durante todo o processo. 

 

 

4.2.2. Artefatos 

Os artefatos sugeridos para o processo são gerados ou alterados pelos 

papéis durante o ciclo de vida do processo e são:  

 Backlog do processo: lista com todos os projetos que serão 

desenvolvidos no ciclo de vida do processo. 

 Backlog de cada projeto: lista com as atividades de cada 

projeto; 

 Backlog da Sprint: lista com as atividades que serão 

executadas na Sprint. 

 Documento de Visão do Projeto: deve conter uma breve 

descrição sobre o projeto, os problemas e necessidades que o 

projeto pretende resolver, demais informações consideradas 

relevantes.  

 Documentação do projeto: código fonte, scripts de teste, 

manuais dos usuários, documento de requisitos, documentação 

da arquitetura e outras informações relevantes sobre o projeto.  
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 Documento de acompanhamento dos projetos: documento 

contendo o status atualizado de cada projeto e suas respectivas 

métricas.  

 

Na Figura 4.12 estão sintetizados as atividades, os papéis e os artefatos 

gerados em cada fase do processo. 

 

Figura 4.12 - Fases X Atividade X Papéis X Artefatos  

 

4.3. Método que Estabelece Critérios para Priorização de Projetos 

Durante a coleta de dados descrita no Capítulo 3, os seguintes 

problemas foram identificados no ambiente: alta demanda de projetos, não 

sendo possível atender a todos simultaneamente, precisando que seja 

realizada alguma priorização; não existe no ambiente um processo que defina 

os critérios mínimos para serem utilizadas para priorização dos projetos. As 

decisões sobre quais funcionalidades devem ser desenvolvidas são tomadas, 

individualmente, por cada responsável de projeto, de acordo com a 

disponibilidade e conveniência da sua equipe, Seção 1.2.2, Figura 1.2 e Figura 

1.3. 
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A falta de uma priorização de projetos centralizada no órgão pode gerar 

falta de transparência e tratamento diferenciado para o mesmo tipo de 

solicitação, além de subutilização dos recursos disponíveis do órgão, porque 

mesmo que cada equipe esteja otimizada, o processo como um todo pode está 

subotimizado (Poppendieck, et al., 2011).  

A definição do método foi realizada em quatro etapas: (1) selecionar o 

modelo; (2) definir os critérios; (3) calcular ganho dos projetos e (4) aplicar os 

recursos. 

Na Figura 4.13 estão listadas as etapas necessárias para selecionar e 

priorizar os projetos: 

 

Figura 4.13 - Passo-passo para aplicar método de pontuação 

 

4.3.1 Selecionar Modelo 

Há vários modelos descritos na literatura (Cooper, et al., 2002), (Dutra, 

2012) para ser utilizados na priorização de projetos. Todos têm seus pontos 

fortes e fracos. Por isso, cada organização precisa selecionar aquele que 

melhor se ajusta às características do seu ambiente (Dutra, 2012). 

Foi utilizado à revisão sistemática realizada por (Dutra, 2012) para 

selecionar o modelo aplicado neste trabalho. O pesquisador localizou 20 

métodos distintos na literatura, classificados em quantitativos, qualitativos e 
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quali/quantitativos, além de identificar os pontos fortes e fracos de cada um 

deles. 

A partir da análise dos modelos existentes na literatura, foram definidas 

as seguintes restrições para seleção do modelo: 

1) Precisa ser fácil de usar.  

2) Facilidade de extensão, de acordo com as mudanças do 

ambiente; 

3) Ser qualitativo. 

 

A 3ª restrição, Ser Qualitativo, se justifica porque nem sempre os 

custos envolvidos no desenvolvimento de um projeto são fáceis de serem 

contabilizados. Para alguns custos, o cálculo é feito diretamente, como: salário 

da equipe envolvida, equipamentos utilizados para desenvolvimento. No 

entanto, outros custos não são tão simples de mensurar financeiramente, e 

mesmo sendo possível, o esforço necessário para obter os resultados, pode 

não compensar, exemplos: calcular o custo de desenvolver um sistema com 

alta resistência dos usuários; medir as melhorias nos processos internos dos 

clientes; medir quanto à organização teria ganhado se tivesse investido tempo 

e esforço em projetos com menos resistência, entre outras situações. Além 

disso, no ambiente objeto deste estudo, não existe a cultura de medir 

quantitativamente os custos e os benefícios proporcionados por um projeto. 

Após análise dos modelos, o modelo de Pontuação foi selecionado, pois 

atendeu as 3 restrições pré-definidas, além de ser o mais utilizado dos métodos 

qualitativos (Dutra, 2012). 

 

4.3.2 Definir os critérios 

Cada critério será composto de quatro alternativas, e cada uma delas 

terá uma relação direta com termos utilizados pela organização, possibilitando 

que os projetos sejam avaliados objetivamente em relação a determinado 

critério.  
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Além das quatro alternativas, um critério é composto por um nome, um 

peso e uma categoria, conforme Figura 4.14. 

 

Figura 4.14 - Estrutura de um critério 

 

Os critérios adotados para priorização dos projetos foram utilizados por 

já estarem previstos na literatura (Cooper, et al., 2001), (PMIa, 2006), (Vargas, 

2010) e pela alta correspondência com importantes termos utilizados no dia-a-

dia da organização. 

A definição dos critérios foi realizada em 5 passos: (1) identificar termos 

com significado para a organização; (2) definir forma de pontuação; (3) pontuar 

os critérios; (4) categorizar os critérios; (5) definir pesos dos critérios. 

Passo 1: Identificar termos com significado para a organização. 

Após análise dos dados coletados no Capítulo 3, foram identificados que 

vários termos comuns utilizados no dia-a-dia da organização, 

coincidentemente, têm alguma ligação com critérios já previstos na literatura.  

A partir dessa constatação, foi realizado um mapeamento dos termos 

comuns utilizados no ambiente, com os critérios já previstos na literatura. O 

objetivo desse mapeamento é facilitar o trabalho dos avaliadores na atividade 

de priorização dos projetos e ao mesmo tempo minimizar a subjetividade na 

pontuação de cada critério. 

A Tabela 4.15 contém os termos, mapeados como alternativas dos 

critérios previstos na literatura. 
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Tabela 4.15 - Termos linguísticos e Critérios previstos na literatura 

Critérios previstos 
na literatura 
acadêmica 

Termos / Alternativas Descrição 

Alinhamento 
Estratégico 

Ações definidas no PAI Identificar os projetos que tem como 
objetivo operacionalizar alguma ação 
prevista no PAI. As ações do PAI 
representam os objetivos de curto prazo 
da organização. Termo identificado na 
Coleta descrita na Seção 3.1.1. 
 

Atividades principais 
da organização 

Identificar os projetos ligados à 
atividade principal da organização 
(Ensino, pesquisa e extensão). Termo 
identificado na Coleta descrita na Seção 
3.1.1. 
 

Atividades de 
Cooperação e 
Alicerces 

Identificar os projetos ligados às 
atividades que apoiam a atividade 
principal. Termo identificado na Coleta 
descrita na Seção 3.1.1. 

Projetos priorizados 
pela alta direção 

Identificar os projetos que receberam 
uma pré-seleção. De acordo com 
observação do pesquisador, alguns 
projetos passam por uma avaliação 
prévia da Alta Direção da instituição.  
 

Processos 

Automação de 
processos manuais 

Identificar os projetos que tem como 
objetivo automatizar um processo 
manual da organização. Termo 
identificado na Coleta descrita na Seção 
3.1.3. Tabela 3.4 

Melhorias em 
sistemas já existentes 

Identificar os projetos que tem como 
objetivo realizar melhorias em projetos 
já existentes. Termo identificado na 
Coleta descrita na Seção 3.1.3. Tabela 
3.4 

Atender uma 
legislação 

Identificar os projetos que tem como 
objetivo cumprir uma legislação. Termo 
identificado na Coleta descrita na Seção 
3.1.3. Tabela 3.4 

Complexidade 
Técnica 

Complexidade Identificar o grau de dificuldade do 
projeto. Termo identificado na Coleta 
descrita na Seção 3.1.3. Tabela 3.4 

Dependência de 
Recursos 

Dependência de 
Recursos 

Identificar o grau de dependência de 
recursos. Termo identificado na Coleta 
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descrita na Seção 3.1.3. Tabela 3.4 

Resistência dos 
usuários 

Resistência dos 
usuários 

Identificar possível resistência dos 
usuários ao projeto. Termo identificado 
na Coleta descrita na Seção 3.1.3. 
Tabela 3.4 

 

Passo 2: Definir forma de pontuação 

No método de pontuação, para cada critério deve ser definida uma 

escala de valores para realizar sua quantificação. 

No modelo atual, foi definida uma escala, com valores de 1 a 4 para 

quantificar um critério, como mostrado na Tabela 4.16.  

Tabela 4.16 - Escala de quantificação das alternativas 

Quantificação Valor 

Muito alto 4 

Alto 3 

Médio 2 

Baixo 1 
 

Passo 3: Pontuar os critérios. 

Cada alternativa dos critérios foi quantificada utilizando a padronização 

definida na Tabela 4.16. Essa atividade foi realizada pelo pesquisador 

juntamente com o especialista da área, através do questionário constante no 

Anexo II.  

A seguir a lista com todos os critérios identificados, descrição dos 

objetivos de cada um deles e suas respectivas alternativas. 

 C1 - Alinhamento com a estratégia – esse critério tem como 

objetivo identificar o grau de alinhamento do projeto com os objetivos 

da organização.  A seguir um detalhamento das variáveis que fazem 

parte do critério Alinhamento com a Estratégia, o peso de cada uma 

delas e a justificativa da escolha. 
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Tabela 4.17 - Variáveis do critério Alinhamento com Estratégia 

Pontuação Avaliação Variáveis Justificativa da 
pontuação 

4 Muito 
Alto 

Projetos priorizados pela alta 
direção 

São projetos que já 
foram priorizados por um 
comitê formado pela alta 
administração da 
instituição.  

3 Alto Ações definidas no PAI São projetos que tem 
como objetivo 
operacionalizar uma ação 
do planejamento anual 
da instituição. Essas 
ações são aprovadas pela 
alta administração da 
instituição e já houve 
alocação de recursos 
financeiros para elas. 

2 Médio Atividades principais da 
organização 

São projetos que tem 
como objetivo atender as 
atividades fins da 
organização (ensino, 
pesquisa e extensão). 

1 Baixo Atividades de Cooperação e 
Alicerces 

Várias atividades 
executadas nesse grupo 
são comuns a todas as 
organizações. Exemplos: 
controle de patrimônio, 
financeiro, entre outras. 

 

 C2 - Processos internos – esse critério tem como objetivo identificar 

as possíveis melhorias nos processos internos que o projeto vai 

proporcionar. A seguir um detalhamento das variáveis que fazem 

parte do critério Processos Internos, o peso de cada uma delas e a 

justificativa da escolha. 

 

Tabela 4.18 - Variáveis do critério Processos Internos 

Pontuação Avaliação Variáveis Justificativa da 
pontuação 

4 Muito 
Alto 

Automação de processos 
manuais 

A automação de 
processos manuais tende 
a trazer diversos 
benefícios para a 
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organização, como: 
diminuição de custos, 
trabalhos padronizados, 
melhorias na qualidade 
do trabalho.  

3 Alto Melhorias em sistemas já 
existentes 

Os projetos que se 
enquadram nessa 
categoria têm como 
objetivo melhorar ou 
adaptar sistemas já em 
uso. 

2 Médio Atender uma legislação Enquadram-se nessa 
categoria os projetos que 
são executados para 
atender uma legislação, 
mas que ainda não tem 
um processo definido na 
organização. 

1 Baixo Outras melhorias Situações não previstas. 
 

 C3 - Resistência dos usuários: esse critério tem como objetivo 

quantificar o nível de resistência da comunidade em relação ao 

projeto. A seguir um detalhamento das variáveis que fazem parte do 

critério Resistência dos Usuários, o peso de cada uma delas e a 

justificativa da escolha.  

 

Tabela 4.19 - Variáveis do critério Resistência dos Usuários 

Pontuação Avaliação/Variáveis Justificativa da Pontuação 

4 Muito Alto Projeto não tem dono ou cliente responsável. 

3 Alto Gestor, dono do processo, não aprova o 
projeto. 

2 Médio Gestor aprova, mas usuários finais resistem ao 
sistema. 

1 Baixo Gestor e usuários finais aprovam o sistema, 
tendo pouca ou nenhuma resistência dos 
envolvidos. 

 

 C4 - Complexidade: irá representar quão complexo será para a 

equipe desenvolver o projeto. A seguir um detalhamento das 

variáveis que fazem parte do critério Complexidade, o peso de cada 

uma delas e a justificativa da escolha. 
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Tabela 4.20 - Variáveis do critério Complexidade 

Pontuação Avaliação/Variáveis Justificativa da Pontuação 

4 Muito Alto Representa uma complexidade muito alta ao 
sistema. Exemplos: Utilizar novas tecnologias, 
ainda não testadas em outros módulos do 
SIG@. 

3 Alta Representa uma complexidade alta ao sistema. 
Exemplo: Acessar dados externos ao SIG@ e 
realizar integração com dados já existentes no 
SIG@; possuir regras de negócio complexas. 

2 Médio Representa uma complexidade média ao 
sistema. Exemplo: Cadastrar, alterar, excluir, 
consultar e listar, além de realizar consultas e 
relatórios com maior complexidade, como por 
exemplo, que realize cálculos, gere gráficos, 
agrupamentos. 

1 Baixa Representa uma complexidade baixa ao 
sistema. Exemplo, funcionalidades do tipo: 
Cadastrar, alterar, excluir, consultar e listar. 

 

 C5 - Dependência de Recursos: será avaliado se é necessário 

recursos tecnológicos adicionais, como servidores específicos, 

softwares específicos ou habilidades técnicas específicas; se os 

recursos estão disponíveis, mas foi exigida alguma adequação; ou 

todos os recursos necessários estão disponíveis. A seguir um 

detalhamento das variáveis que fazem parte do critério Dependência 

de Recursos, o peso de cada uma delas e a justificativa da escolha. 

 

Tabela 4.21 - Variáveis do critério Dependência dos Recursos 

Pontuação Avaliação/Variáveis Justificativa da Pontuação 

4 Muito Alto Recursos humanos ou tecnológicos não 
disponíveis, impedindo o início do projeto. 

3 Alta Recursos necessários não disponíveis, 
impedindo a implantação do sistema.  

2 Médio Recursos necessários não disponíveis. Pode ser 
utilizada uma solução de contorno, mas vai 
trazer alguma restrição para o projeto. 

1 Baixa Recursos disponíveis. 
 

 

 



 

 
87 

Passo 4: Categorizar os critérios 

Para atender os objetivos deste trabalho, Seção 1.3, os projetos 

selecionados precisam atender a duas restrições básicas: 

1) Precisa está alinhado com a estratégia da organização. 

2) Precisa ser vantajoso para o órgão, ou seja, ter menor custo de 

desenvolvimento. 

 

Por essa razão, os critérios serão agrupados em dois grandes grupos: 

benefícios e custo.   

Um critério benefício significa que quanto maior o seu valor, melhor o 

projeto será para a organização. Enquanto o critério custo, quanto maior seu 

valor, mais dificuldades ou riscos do projeto são adicionados, ou seja, mais 

custoso será para a equipe desenvolver o projeto.  

Em resumo, os critérios do tipo benefícios devem ser visto pela ótica da 

instituição, já os custos, pela perspectiva da equipe de desenvolvimento. 

Desse modo, os critérios foram assim distribuídos: 

a) Benefícios: alinhamento estratégico e melhoria em processos; 

b) Custos: resistência, complexidade e dependência de recursos. 

 

Passo 5: Definir os pesos dos critérios 

No Método de Pontuação, um peso é atribuído a um critério para indicar 

a sua importância ou prioridade em relação aos demais. 

O cálculo dos pesos respeitou a seguinte definição: 

wt = c1w + c2w + c3w + c4w + c5w = 1 

Onde, wt representa a soma do peso(w) de todos os critérios, c1w 

(critério alinhamento estratégico), c2w (processos), c3w (resistência); c4w 

(complexidade) e c5w (recursos). 
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Foi definida uma proporcionalidade na definição dos pesos dos critérios. 

Os critérios da categoria benefícios representam 50% do total dos pesos, e os 

50% restante, os critérios custos. 

A razão dessa proporção é para atender aos objetivos deste trabalho, 

Seção 1.4: os projetos selecionados precisam está alinhado com a estratégia 

da organização e ser vantajoso para a equipe do projeto, ou seja, ter menor 

custo de desenvolvimento. 

Seguindo essa recomendação, o especialista responsável pela área, 

definiu os pesos dos critérios, conforme Questionário do Anexo III, da seguinte 

forma:  

 Benefícios 

o Alinhamento estratégico: 30% 

o Processos: 20%  

 Custos 

o Resistência dos usuários: 20% 

o Complexidade: 10%  

o Dependência de recursos: 20% 

 

Resultado da fórmula: 

wt = c1w + c2w + c3w + c4w + c5w 

wt = 0,3 + 0,2 + 0,2 + 0,1 + 0,2 

 

4.3.3 Calcular o Ganho dos Projetos 

O órgão fornece serviços para clientes internos da própria organização e 

não é remunerado diretamente pelo desenvolvimento desses projetos. Mas 

isso não significa que não existam custos e isso precisa ser levado em 

consideração no momento de selecionar as atividades mais vantajosas para a 

equipe de desenvolvimento do projeto, semelhante ao que as empresas 

(MacGibbon, et al., 2005) fazem diariamente a fim de se manter competitivas 

no mercado.  
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Mas nem sempre os custos envolvidos, no desenvolvimento de um 

projeto, são fáceis de serem contabilizados. Para alguns tipos de custos, o 

cálculo é feito diretamente, como: salário da equipe envolvida, equipamentos 

utilizados para desenvolvimento. Por outro lado, calcular o custo de 

desenvolver um sistema com alta resistência dos usuários; ou medir as 

melhorias nos processos internos dos clientes; ou quanto à organização deixou 

de ganhar, se tivesse investido tempo e esforço em projetos com maior 

aceitação no ambiente. Essas questões não são tão simples de mensurar 

financeiramente, e mesmo sendo possível, o esforço necessário para obter os 

resultados pode não compensar.  

Por essas razões, será realizado um cálculo simples que indica o índice 

de ganho de cada projeto. Esse cálculo é baseado no total de pontos dos 

Benefícios do projeto, comparado com o seu custo de desenvolvimento.  

O ganho de cada projeto será calculado usando a fórmula:  

iG = ∑ ganhos ÷ ∑ esforços ou  

    
((       )  (        )  (       ))

((       )  (       )  (       ))
 

Onde,  

 iG é igual ao somatório dos ganhos dividido pelo somatório dos 

esforços. 

 g1: é a pontuação do 1º critério de ganho multiplicado pelo seu 

peso; 

 g2: é a pontuação do 2º critério de ganho multiplicado pelo seu 

peso; 

 gn: repetir o mesmo procedimento de g1 e g2, enquanto houver 

critérios de ganhos. 

 e1: é a pontuação do 1º critério de esforço multiplicado pelo seu 

peso; 

 e2: é a pontuação do 1º critério de esforço multiplicado pelo seu 

peso; 

 en: repetir o mesmo procedimento de e1 e e2, enquanto houver 

critérios de esforços.  
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4.3.4 Aplicar os recursos 

Esse passo tem por objetivo alocar os recursos humanos disponíveis 

aos projetos. 

Os projetos mais bem classificados terão prioridade na alocação dos 

recursos. Os projetos sem equipe disponível devem aguardar o novo ciclo de 

priorização. 

 

4.3.5 Considerações Gerais 

O presente capítulo apresentou a proposta de solução para o problema 

da dissertação, que consiste na definição de um método para definir critérios 

para priorizar projetos, embutido em um processo de desenvolvimento de 

software. 

Conforme exposto neste capítulo, o processo é baseado nos princípios 

dos Métodos Ágeis, em especial o Scrum e é composto pelos seguintes 

elementos estruturais: Tarefas, Papéis e Artefatos. O método para definir a 

ordem de prioridade dos projetos é baseado em critérios categorizados em 

benefícios e custos, contendo cada um deles um conjunto de variáveis que 

representam termos comuns que são utilizados no ambiente. 
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5. Aplicação do Método 

Nesta seção serão apresentados os resultados da aplicação do método 

para estabelecer os critérios para priorização de projetos. 

A aplicação foi realizada em 3 passos: (1) avaliar os projetos; (2) aplicar 

os pesos dos critérios; (3) calcular o ganho dos projetos. 

 

Passo 1: Avaliar os projetos 

Os critérios foram aplicados aos projetos em andamento pelo 

especialista responsável pela área, Anexo IV. O resultado é apresentado na 

Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Resultado da avaliação dos projetos 

 

 

Passo 2: Aplicar os pesos dos critérios 

Os pesos definidos na Seção 4.3.2 para cada critério foram aplicados na 

Tabela 5.1 gerando o resultado exibido na Tabela 5.2. 

Os seguintes pesos foram utilizados:  

 Alinhamento estratégico – 0,3;  

 Processos – 0,2;  

 Resistência dos usuários – 0,2;  

 Complexidade – 0,1 e  
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 Dependência de recursos – 0,2 

 

Tabela 5.2 - Tabela de projetos após os pesos 

 

 

Passo 3: Calcular o ganho do projeto 

Foi calculado o índice de ganho de cada projeto a partir do resultado da 

Tabela 5.2 gerando o resultado exibido na Tabela 5.3. 

Tabela 5.3 - Índice de ganho dos projetos 

  

De acordo com o modelo, os projetos P3, P2, P4 e P12 são os mais 

prioritários. Enquanto, o P10, P8, P7 e P9 são os menos prioritários. Na Figura 

5.1 a demonstração da classificação dos projetos após a aplicação do método. 
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Figura 5.1 - Ranking dos projetos 

 

5.1. Resultado pelo Método Proposto 

O resultado foi avaliado pelo especialista da área, demonstrando 

compatibilidade com a realidade do ambiente. A seguir um resumo da 

avaliação realizada pelo especialista: 

 Os três projetos melhores avaliados são sistemas que 

apresentam poucos problemas quanto a sua utilização, além de 

ter uma boa parceria entre a equipe técnica e o cliente.  

 O projeto P12, apesar de ser o quarto colocado, de está 

alinhado com os objetivos da organização, de ser apoiado pelo 

“dono” do projeto, mesmo assim, apresentou problemas na 

implantação. Essa resistência, conforme o especialista é 

causado pelo objetivo do projeto ser atender uma legislação e a 

atividade que se propõe a fazer não ser anteriormente 

executada no ambiente. Com isso, não há papéis bem 

estabelecidos para executar a função e há resistência dos 

usuários finais do sistema.  

 Dos quatro projetos que tiverem índices mais baixos: os projetos 

P9 e P10 foram cancelados, e o P7 e P8 estão passíveis de 

serem substituídos por uma solução externa ao SIG@.  
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 O P10 não tinha um “dono” do projeto, a tecnologia utilizada era 

nova e pioneira no sistema. Não havia clientes para validar o 

sistema.  

 O projeto P7 e P9 tem uma resistência por parte de alguns 

envolvidos quanto à mudança para o novo sistema, pois já 

existe um sistema em funcionamento atual na área. 

 

Baseados nesse resultado, concluímos que projetos mais bem alinhados 

com a estratégia da organização e que trazem melhorias visíveis para os 

processos da organização e com baixa resistência devem ser priorizados pela 

organização. 

O método, apesar de simples, mostrou ser consistente, indicando os 

melhores projetos e os mais problemáticos executados no ambiente. 

 

5.2. Validação pelo Modelo Fuzzy TOPSIS 

Um dos pontos fracos do modelo de pontuação utilizado na proposta 

desse trabalho é quanto à subjetividade em relação à atribuição dos pesos dos 

critérios selecionados, conforme explicitado na Seção 2.2.2, por esse motivo, 

para validar os pesos atribuídos para cada um dos critérios escolhidos no 

modelo (Seção 4.3), foi utilizado o modelo matemático Fuzzy TOPSIS, descrito 

na Seção 2.2.3.2, pois permite tratar de forma objetiva um problema de tomada 

de decisão, além disso, consegue demonstrar qual a melhor e a pior alternativa 

em um determinado cenário.  

Para isso foi realizado o seguinte procedimento:  

1. Na planilha respondida pelo responsável da área de 

desenvolvimento, Anexo IV, foram aplicados os critérios de 

priorização definidos no método proposto por este trabalho, 

conforme Tabela 5.4. 
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Tabela 5.4 - Resultado da avaliação dos projetos 

 

 

2. Foi aplicado o Modelo Fuzzy TOPSIS, seguindo o passo-passo 

detalhado na Seção 2.2.2.2.  

Passo 1: Normalizar os dados – Tabela 5.5; 

Passo 2: Calcular os pesos – Tabela 5.6; 

Passo 3: Calcular os dados normalizados com os pesos – 
Tabela 5.7; 

Passo 4: Identificar a solução fuzzy ideal positiva e a solução 
fuzzy ideal negativa – Tabela 5.8; 

Passo 5: Calcular as distâncias euclidianas para cada projeto – 
Tabela 5.9; 

Passo 6: Calcular o coeficiente de aproximação – Tabela 5.10; 

Passo 7: Classificar os projetos Figura 5.2. 
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Tabela 5.5 - Resultado do Passo 1 – Normalização dos dados 

 

 

Tabela 5.6 - Resultado do Passo 2 – Cálculo dos pesos 
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Tabela 5.7 - Resultado do Passo 3 – Aplicação dos pesos 

 

 

Tabela 5.8 - Resultado do Passo 4 – Solução fuzzy ideal positiva e a solução fuzzy ideal 
negativa 

 

 

 

Tabela 5.9 - Resultado do Passo 5 – Cálculo das distâncias positivas e negativas 
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Tabela 5.10 - Resultado do Passo 6 – Coeficiente de aproximação 
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Figura 5.2 - Resultado do Passo 7 – Classificação dos projetos pelo Modelo TOPSIS 

 

5.2.1. Comparação dos Resultados 

A comparação entre os dois métodos indicou uma correspondência nos 

projetos que ocupam as primeiras e as últimas posições, havendo divergência 

nas posições 3 e 4 e na 8 e 9. Porém pela avaliação do especialista, a proposta 

deste trabalhou realizou a classificação dos projetos de forma mais realista, 

pois tanto o projeto P11, quanto o P4 são mais relevante para o negócio do que 

o P9 (projeto foi cancelado) e P12 (projeto considerado de baixa 

representatividade).  

 

 

Figura 5.3 - Comparação entre os métodos  



 

 
100 

6. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Este capítulo apresenta as conclusões, as principais contribuições deste 

trabalho, suas limitações e os trabalhos futuros que poderão ser realizados 

dentro desta linha de pesquisa. 

 

6.1 Conclusões 

Este trabalho teve como objetivo principal construir um método para 

definição de critérios para priorização de projetos, integrado em um processo 

de desenvolvimento de software. O método procurou através de critérios 

qualitativos, calcular os benefícios e custos envolvidos nos projetos e indicar 

quais projetos são mais relevantes tanto para a organização, quanto para 

equipe de desenvolvimento. 

O método foi validado pela técnica Fuzzy TOPSIS e pelo especialista da 

área. Os resultados da proposta com o modelo Fuzzy TOPSIS revelou 

correspondência em 67% dos projetos. Mas conforme avaliação do especialista 

da área a proposta deste trabalho mostrou maior compatibilidade com a 

realidade do ambiente. 

Outro ponto positivo do método é que apesar de utilizar uma abordagem 

subjetiva, modelo de pontuação, as alternativas de cada um dos critérios são 

baseadas em valores objetivos, ligados à realidade do dia-a-dia da 

organização, sendo possível a adição de novos critérios de acordo com a 

dinâmica do negócio.  

 

6.2 Limitações 

Não foi possível executar, integralmente, o processo no ambiente de 

estudo, o método foi avaliado com os projetos já em andamento, onde já eram 

conhecidos os principais problemas, apesar de isso ter sido também uma 



 

 
101 

vantagem, porque a partir dos erros, foi possível sugerir melhorias e definir os 

critérios mais importantes para o ambiente.  

Outro ponto negativo é em relação ao processo de desenvolvimento de 

software. Não foi avaliado integralmente no ambiente, apesar de algumas 

atividades e práticas previstas na fase de iniciação e construção ter sido usado 

no projeto P4, gerando resultados satisfatórios.  

 

6.3 Trabalhos Futuros 

Como trabalhos futuros sugere-se avaliar o método proposto antes dos 

projetos serem iniciados e reavaliar quando forem concluídos para identificar a 

coerência e importância do método, bem como aplicar o processo em todo o 

setor para verificar os possíveis ganhos e dificuldades encontrados. 
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Apêndice I: Questionário para avaliação dos projetos em 
andamento 

Identificação 
do Projeto 

Principais problemas Principais Vantagens 
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Apêndice II: Questionário para definir pontuação das alternativas 
dos critérios. 

Indique de 1 a 4 qual a relevância de cada alternativa no desenvolvimento dos 
projetos. 

Benefícios: Quanto maior o valor atribuído para as alternativas, 
mais relevante é para a organização. 

CR1 – Estratégia 

 Alternativa 1 – Projeto desenvolvido para operacionalizar uma 

ação do PAI  

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação:  

 Alternativa 2 – Projetos priorizados pela alta direção da 

organização.  

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação:  

 Alternativa 3 – Projetos ligados às atividades principais da 

organização: Ensino, Pesquisa e Extensão. 

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação:  

 Alternativa 4 – Projetos ligados às atividades de cooperação e 

alicerces.  

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação:  

 

CR2 – Processos 

 Alternativa 1 – Automação de processos manuais 

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação:  

 Alternativa 2 – Melhorias em sistemas já existentes.  

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação:  

 Alternativa 3 – Atender uma legislação. 

o Ponto: (___) 
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o Justificar a pontuação:  

 Alternativa 4 – Outras situações 

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação:  

 

Custos: Quanto menor o valor atribuído para as alternativas, 
melhor é para equipe desenvolver o projeto. 

CR3 – Resistência 

 Alternativa 1 – Gestor, dono do processo, não aprova o 

projeto. 

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação:  

 Alternativa 2 – Gestor, dono do processo, aprova o projeto, 

mas os usuários finais são muito resistentes ao sistema. 

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação:  

 Alternativa 3 – Projeto não tem dono definido. 

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação:  

 Alternativa 4 – Gestor e usuários aprovam o sistema ou 

resistência muito baixa de parte de usuários. 

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação: 

 

CR4 – Complexidade 

 Alternativa 1 – Acessar dados externos ao SIG@ e realizar 

integração com dados já existentes no SIG@; Possuir regras de 

negócio complexas. 

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação:  

 Alternativa 2 – Utilizar novas tecnologias, ainda não testadas em 

outros módulos do SIG@.  

o Ponto: (___) 
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o Justificar a pontuação:  

 Alternativa 3 – Cadastrar, alterar, excluir, consultar e listar. 

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação:  

 Alternativa 4 – Cadastrar, alterar, excluir, consultar e listar, além 

de realizar consultas e relatórios com maior complexidade, como 

por exemplo, que realize cálculos, gere gráficos, agrupamentos.  

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação:  

 

CR5 – Recursos Necessários 

 Alternativa 1 – Recursos tecnológicos não disponíveis, 

impedindo o início do projeto.  

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação:  

 Alternativa 2 – Recursos tecnológicos necessários não 

disponíveis, impedindo que o projeto seja implantado, caso não 

seja resolvido dentro do período de execução do projeto.  

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação:  

 Alternativa 3 – Recursos tecnológicos necessários não 

disponíveis, mas pode ser utilizada uma solução de contorno, 

apesar de trazer alguma restrição para o projeto.  

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação:  

 Alternativa 4 – Recursos necessários já disponíveis.  

o Ponto: (___) 

o Justificar a pontuação:  
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Apêndice III: Questionário para definir os pesos dos critérios 

Orientação: Quanto maior o valor mais relevante é o critério. O total de 
pesos dos critérios benefícios deve ser igual a 50 e dos custos 50%. 

Benefícios (máximo 50%):  

CR1 – Estratégia   (___) 

CR2 – Processos    (___) 

 

Custos (máximo 50%):  

CR3 – Resistência    (___) 

CR4 – Complexidade   (___) 

CR5 – Recursos Necessários (___) 
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Apêndice IV: Planilha para aplicação da pontuação dos projetos. 

 

 

 

 

 

 


