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RESUMO 

Historicamente, o mundo dos negócios tem reconhecido o planejamento da estratégia de 

negócios, e a seleção de projetos como as responsabilidades dos administradores das empresas, 

enquanto julgam que o planejamento e a execução dos projetos devem ser realizados pelos 

gerentes de projeto e suas equipes. Em muitos casos, estes processos não estão alinhados e, 

como resultado, as organizações podem ter dificuldades em garantir a execução de seus 

projetos. Em uma pesquisa realizada pela PricewaterhouseCoopers, foi verificado que noventa 

e sete por cento dos respondentes concorda que o gerenciamento de projetos é crítico para o 

desempenho do negócio, crescimento e sucesso da organização. No contexto da estratégia de 

negócios, Business Process Management (BPM) tem sido considerado prioridade para as 

organizações que querem sobreviver em ambientes de mercados altamente competitivos. Para 

lidar com estas novas perspectivas globais, as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e/ou as 

organizações que possuem características similares a estas estão recorrendo a abordagens 

gerenciais consolidadas, principalmente no âmbito da gestão de projetos e, mais recentemente, 

da gestão por processos de negócio. Tendo como base o escopo do BPM e da gestão de projetos, 

este trabalho propõe o Framework de Gestão de Processo e Projeto (GP2). Criado a partir de 

uma pesquisa-ação e da realização de experimentos em uma organização com características 

similares a de uma Pequena e Média Empresa (PME), o GP2 baseia-se no Corpo Comum de 

Conhecimento em BPM (CBOK), bem como no Project Management Body of Knowledge 

(PMBok), e nos princípios do manifesto ágil, visando a integração destas disciplinas e buscando 

a aplicabilidade em PMEs. 

 

Palavras-chave: Gestão de Projetos. Gestão por Processos de Negócio. Gestão. Projetos. BPM, 

Gestão Ágil de Software. 



 

 

 

ABSTRACT 

Historically, the world of business has recognized business strategy planning, and the project 

selection as the responsibilities governed by senior managers and project planning and 

execution processes as the activities performed by project managers and their project teams. In 

many cases, these processes are not aligned; As a result, organizations may fail to tie their 

projects either to their business strategy, which may cause them to terminate the project or to 

continue implementing projects that do not contribute to the organization’s goals. In the survey 

conducted by PricewaterhouseCoopers, it was verified that ninety-seven percent of respondents 

agree that the project management is critical to business performance, growth and success of 

the organization. On the other hand, Business Process Management (BPM), has also been 

considered a priority for organizations that want to survive in the highly competitive market 

environments. To deal with these new global perspectives, Small and Medium Enterprises 

(SMEs) are resorting to consolidated management approaches, especially in the context of 

project management and, more recently, the management of business processes. Based on the 

scope of BPM and project management, this paper proposes the Framework Process and Project 

Management (GP2). Created from an action research and of conducting experiments in an 

organization similar to a small and Medium Enterprise (SMEs), the GP2 is based on the 

Common Body of Knowledge in BPM (CBOK) as well as in the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK) in practices, originating of the lean and of the agile project management 

aiming at merging of these disciplines and seeking applicability in SMEs.  

 

Keywords: Project management. Management of Business Processes. Management. Projects. 

BPM, Agile Software Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Historicamente, o mundo dos negócios tem reconhecido o planejamento da estratégia 

de negócios, e a seleção de projetos como as responsabilidades dos administradores das 

empresas, enquanto julgam que o planejamento e a execução dos projetos devem ser realizados 

pelos gerentes de projeto e suas equipes. Em muitos casos, estes processos não estão alinhados 

e, como resultado, as organizações podem ter dificuldades em garantir a execução de seus 

projetos, o que pode fazê-los encerrar as estas iniciativas ou podem continuar implementando 

projetos que não contribuem para aos objetivos da organização, desperdiçando recursos 

organizacionais importantes. Em várias situações, as organizações permanecem gerenciando 

seus projetos da mesma forma, sem considerar a estratégia de negócio selecionada por esta 

(SRIVANNABOON et al., 2006). 

As pressões de negócios durante o recente período de expansão e recessões globais 

estão resultando em um número crescente de projetos no âmbito empresarial. As variáveis e 

requisitos necessários para lidar com esses projetos extrapolam as formas tradicionais em que 

muitas empresas trabalham. Para colocar isso em perspectiva, cerca de vinte e cinco por cento 

de todos os bens e serviços produzidos na história humana foram produzidos nos últimos dez 

anos. A economia global está influenciando organizações a estabelecer meios mais eficientes 

de gestão de carteiras, programas e projetos, além da priorização de projetos e programas com 

o objetivo de alcançar resultados com maior valor agregado (HUBBARD et al., 2012). 

Para lidar com estas novas perspectivas globais, Pequenas e Médias empresas estão 

recorrendo a abordagens gerenciais consolidadas, principalmente no âmbito da gestão de 

projetos e, mais recentemente, da gestão por processos de negócio. De acordo com a Comissão 

Europeia (2015), as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) são aquelas empresas que têm o 

número de empregados até duzentas e cinquenta pessoas e um volume de negócios anual 

máximo de cinquenta milhões de euros. De acordo com o SEBRAE (2014), uma PME de 

comércio e de serviço é aquela que possui cerca de 10 até 99 empregados. Segundo 

Kruglianskas et al. (1996), essas empresas apresentam certas características comuns como: 

capacidade produtiva limitada, ausência de economias de escala, poder de barganha limitado, 

bem como a heterogeneidade de suas necessidades, que as colocam em situação de possível 

desvantagem competitiva. 
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Smith e Fingar (2003) definem que Business Process Management (BPM) (ou Gestão 

de Processos de Negócio, em português) é o termo atual utilizado para contextualizar uma 

abordagem orientada a processos para atingir a eficiência operacional de uma empresa. Santos 

(2011) cita que BPM tem sido considerada uma prioridade para as organizações que querem 

sobreviver em ambientes de mercados altamente competitivos. 

Uma das principais razões para a baixa taxa de adoção do BPM nas PME, no entanto, 

é que grande maioria dos gerentes e/ou diretores das PME não estão cientes de que BPM pode 

ajudar seus negócios a alcançar os benefícios acima mencionados (RILEY; BROWN, 2001). A 

maioria das PME permanece utilizando práticas de gerenciamento de processos antigas 

(SMITH; FINGAR, 2003). 

Por outro lado, em uma pesquisa realizada pela PricewaterhouseCoopers (2007) em 

que participaram mais de mil e quinhentos gerentes e executivos envolvidos com a gestão de 

projetos, programas e portfólio de 38 (trinta e oito) países, foi verificado que 97% (noventa e 

sete por cento) dos respondentes concordam que o gerenciamento de projetos é crítico para o 

desempenho do negócio, crescimento e sucesso da organização. Ou seja, para manterem-se 

competitivas, as organizações entendem que o gerenciamento adequado de projetos é uma 

estratégia para obter vantagem competitiva (LINHARES, 2011). 

Neste cenário, o presente trabalho visa a apresentar o Framework de Gestão de 

Processo e Projeto (GP2) que descreve a integração entre práticas provenientes do BPM e da 

Gestão de Projetos, além de descrever a pesquisa que culminou no desenvolvimento do GP2. 

1.2 MOTIVAÇÃO 

Mclean (2009) sugere que o estilo de gestão empresarial nas PMEs é diferente das 

grandes empresas, uma vez que as primeiras possuem a vantagem de serem mais flexíveis e 

inovadoras. Isso as torna mais sensíveis em relação aos desafios relacionados às técnicas de 

gerenciamento de projetos adequadas. 

Segundo Sobreira Netto (2006), é preocupação recorrente de administradores de 

diversos tipos de organizações e de setores os mais variados possíveis, o desempenho das 

organizações que dirigem. A formulação e implementação de um modelo para o gerenciamento 

de projetos tem sido apontada pela literatura como uma característica distintiva de organizações 

já maduras no gerenciamento de projetos (ROMANO, 2003). 
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Define-se maturidade em gestão de projetos como sendo o desenvolvimento de 

sistemas e processos, conjunto de atividades, de natureza repetitiva e que garantam alta 

probabilidade de sucesso (KERZNER, 2006). Isso significa atingir um patamar em que as 

práticas de gestão e controle dos projetos sejam “institucionalizadas" na organização. A 

execução consistente deixa de depender unicamente da atitude dos profissionais (CHRISSIS et 

al., 2003).  

De acordo com o Standish Group (1995), no entanto, o desperdício financeiro em 

grandes projetos gira em torno de vinte por cento, devido à falta de uma abordagem de 

gerenciamento de projetos. Um estudo mais aprofundado mostra que o desempenho de um 

projeto melhora cinquenta por cento se as técnicas de gerenciamento de projetos forem 

adequadas à organização. Khan (2013), por sua vez, descreve que o material de literatura para 

grandes organizações com grande orçamento e projetos são vastos, enquanto há uma falta de 

estudo abordando as PMEs, um fato que já havia sido levantado por Beira et al (2006).   

Um outro estudo recente do Standish Group (Computerworld, 2013) com mais de três 

mil projetos de Tecnologia da Informação (TI) na esfera do governo norte-americano, realizado 

entre os anos de 2003 a 2012 revelou que somente seis por cento (6%) deles foram bem-

sucedidos, como aqueles finalizados dentro do prazo; dentro do orçamento e que contemplam 

todas as funcionalidades originalmente especificadas. 

Segundo Borges (2011), no caso das PMEs, os recursos financeiros costumam ser 

modestos, o que limita a possibilidade de utilizar ferramentas de desenvolvimento e trabalho 

cooperativo mais poderosas e integradas. Logo, torna-se importante implementar processos de 

trabalho que rentabilizem os conhecimentos individuais e promovam uma eficaz disseminação 

do conhecimento entre os vários membros da organização. 

Neste cenário, a incorporação do BPM nas PMEs também tem sido considerada com 

frequência. Para Smith e Fingar (2003), o BPM objetiva criar uma definição simples de um 

processo de tal maneira que profissionais de diferentes áreas de uma organização possam ver e 

manipular o mesmo processo por meio de uma representação adequada, e agir nele segundo 

suas competências e responsabilidades. O gerenciamento de processos de negócios tem relação 

com a descoberta, projeto e entrega de processos de negócios (BALDAM et al., 2007). 

Para Vom Brocke et al. (2014) o BPM envolve uma importante área de pesquisa que 

tem amadurecido consideravelmente. De acordo com a revisão bibliográfica realizada por 

Iritani (2015), é possível observar, através da Figura 1, um aumento considerável de publicações 

de artigos que abordam a temática de BPM.  
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Figura 1 - Gráfico de publicações que abordam a temática de BPM por ano em função das bases de dados em 

que as publicações foram encontradas. 

 
Fonte: Iritani (2015). 

1.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Considerando o contexto dificuldades no gerenciamento de processos e de projetos 

enfrentados pelas PMEs, além da escassez na literatura relativa à aplicabilidade da gestão de 

projetos em pequenas e médias empresas, da baixa adoção do BPM nestas organizações e aos 

poucos estudos realizados sobre a integração entre estas áreas de pesquisa, foram definidas as 

seguintes questões de pesquisa (QP): 

QP1 – Como implementar BPM e a gestão de projetos em uma organização com 

características similares a uma PME? 

QP1.1 – Quais são os fatores que devem ser considerados na implantação do 

BPM em uma organização com características de uma PME? 

QP1.2 – Quais são os fatores que devem ser considerados na implantação da 

gestão de projetos em uma PME ou organização com características similares? 

QP1.3 – É possível utilizar os princípios do manifesto ágil em conjunto com o 

tradicional gerenciamento de projetos proposta pelo PMbok? 

QP2 – Como realizar a integração entre BPM e a gestão de projetos para utilização em 

uma PME ou organização com características similares? 

QP2.1 – Em que ponto o BPM e a gestão de projetos podem ser unificados? 

QP2.2 – Quais processos, práticas e/ou princípios são considerados 

importantes para a unificação do BPM e da gestão de projetos no contexto das PMEs? 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

A metodologia de gerenciamento de projetos adotada pela organização varia muito 

com relação à complexidade e o tipo de ferramentas que usa para atingir seus objetivos. Seu 

emprego adequado pode significar a diferença entre se concluir satisfatoriamente ou não um 

projeto. Isso é de especial importância quando se sabe que, de um modo geral, 

aproximadamente cinquenta por cento dos projetos falham em atingir seus objetivos, devido 

principalmente à complexidade das atividades envolvidas (HARRIS; PHELAN, 2001). 

Em uma pesquisa realizada por Xavier (2011), com um total de seiscentas e quarenta 

e cinco respostas ao questionamento: “A metodologia de gerenciamento de projetos utilizada 

em seu Setor / Organização foi desenvolvida com base em alguma metodologia específica 

existente na literatura / mercado?”, o autor obteve as respostas representadas pelo gráfico da 

Figura 2. 

Figura 2 - Resultado da pesquisa sobre metodologias utilizadas 

 
Fonte: Adaptado de Xavier (2011). 

Segundo Freitas (2013), uma empresa com um modelo de gestão ótimo é aquela que 

possui um planejamento estratégico bem definido, traduzido corretamente pelos gestores em 

processos empresariais executados pela área operacional, que produzirão bens e serviços com 

qualidade, atendendo às necessidades dos clientes, contribuindo para a geração de lucro para os 

proprietários e para a melhoria da imagem da empresa no mercado, conforme ilustra a Figura 

3. Desta forma, nota-se a necessidade de integração entre ferramentas efetivas para gestão por 

processos de negócio – com foco na melhoria do funcionamento dos serviços – e a gestão de 

projetos – que possibilitam a ligação entre os planos estratégicos da organização e a produção 
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e/ou melhoria de produtos e serviços – buscando uma coesão entre estas vertentes com o 

objetivo de aumentar o foco e produzir um maior Return of Investiment ou Retorno de 

Investimento (ROI) para estas organizações. 

Figura 3 - Relacionamento de gestão entre proprietários, gestores, área operacional, clientes e o mercado 

Planos 
Estratégicos

Orientam

Gestores

Área Operacional

Proprietários

Clientes

Produtos/
Serviços

Mercado

Gerenciam

ProduzemSatisfazem

Lucros ou Pedas

Planejam

Influenciam

Informam

 
Fonte: Adaptado de Freitas (2013). 

Por fim, Srivannaboon et al. (2006) cita que a literatura empírica sobre gerenciamento 

de projetos alinhando à estratégia de negócios das organizações é bastante escassa. A motivação 

e a necessidade de corrigir as lacunas relacionadas à gestão em PMEs, levantadas nos itens 

anteriores neste trabalho, levaram à realização desta pesquisa, cujos objetivos estão detalhados 

a seguir.   

1.5 OBJETIVOS 

Considerando o contexto, motivação e justificativa apresentados, este trabalho tem 

como a descrição do objetivo geral: Analisar a gestão de processos de negócio e de projetos de 

uma Pequena ou Média Empresa (PME) ou organização com característica similar, com o 

propósito de construir um framework capaz de realizar a integração entre o gerenciamento de 

processos de negócio e a gestão de projetos, tendo como base seus respectivos guias de 

referência.  
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Os seguintes objetivos específicos também são foco deste trabalho: 

 Planejar e aplicar uma pesquisa através da investigação e da realização de 

experimentos em uma PME ou organização com características similares; 

 Determinar qual metodologia do ciclo de vida da abordagem BPM utilizar na 

pesquisa e na criação do framework GP2; 

 Determinar quais processos do PMBok devem ser utilizados na pesquisa e na 

criação do framework GP2;  

 Investigar a aplicação das práticas provenientes do PMBok no NUTES-UFPE; 

 Investigar a implantação das ferramentas e/ou valores e princípios inspirados no 

manifesto ágil no NUTES-UFPE; 

 Verificar os efeitos da utilização das boas práticas da gestão por processos de 

negócio e da gestão de projetos no NUTES-UFPE; e 

 Viabilizar a aplicação de práticas provenientes do BPM, da gestão de projetos e do 

processo SCRUM.  

1.6 RESUMO DOS RESULTADOS 

A principal contribuição desta pesquisa é a caracterização do framework GP2, que 

integra um conjunto de práticas, processos, modelos e técnicas provenientes do BPM, da Gestão 

de Projetos e do manifesto ágil, aplicadas em um cenário real, o Núcleo de Telessaúde (NUTES) 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O NUTES não é necessariamente 

caracterizado como uma Pequena e/ou Média empresa, uma vez que é um núcleo vinculado à 

UFPE, embora possua características bastante parecidas com uma PME, como a oferta de 

produtos e serviços e o tamanho da organização, que conta atualmente com cerca de 70 

colaboradores. A utilização do GP2, no entanto, é possível em PMEs de natureza semelhante à 

da organização abordada, existindo a necessidade de um estudo mais aprofundado para 

realização desta implantação.  

O experimento da utilização do framework GP2 possibilitou ganhos relacionados à 

gestão de projetos no NUTES, como o aumento na quantidade de tarefas entregues por período, 

o amadurecimento das equipes de desenvolvimento de software e a centralização do foco nos 

objetivos e metas dos projetos da organização estudada. No âmbito da utilização do BPM, além 

da institucionalização das práticas relacionadas a esta área de pesquisa e da melhoria de 
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processos proporcionadas pela aplicação do GP2, foram geradas novas pesquisas, conforme 

descrito neste trabalho. 

1.7 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Foram utilizadas duas metodologias de pesquisa para a realização deste trabalho. Em 

um primeiro momento, foi realizada uma pesquisa-ação para elaboração do framework GP2. 

Em um segundo momento, o GP2 foi submetido a um experimento, cuja discussão está 

detalhada no capítulo 4. Dionne (2007) compreende a pesquisa-ação “como um instrumento 

prático de intervenção, antes que uma forma de investigação: Um modo de ação para responder 

a problemas concretos, para corrigi-los de modo eficaz”. 

Segundo Bosco (2014), a pesquisa-ação pode ser dividida em três momentos: 

O primeiro denominado de investigativo porque predomina a intenção de pesquisar 

e tanto as fases como os passos traduzem concretamente este propósito; 

O segundo, chamado de momento de tematização, tem como objetivo uma reflexão 

crítica sobre os fatos pesquisados e sua elaboração teórica que facilite a devolução 

posterior desta informação à população; e 

O terceiro, que por falta de um termo único se cognominou de momento de 

programação-ação, busca a ação organizada, caracterizando-se por um conjunto de 

ações programadas e coordenadas. 

A investigação-ação foi escolhida para a realização desta pesquisa, dadas as 

características e a cultura da organização estudada. É importante que se reconheça a pesquisa-

ação como um dos inúmeros tipos de investigação-ação, que é um termo genérico para qualquer 

processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir 

no campo da prática e investigar a respeito dela. Planeja-se, implementa-se, descreve-se e 

avalia-se uma mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr do processo, 

tanto a respeito da prática quanto da própria investigação (Tripp, 2005). A Figura 4 a seguir, 

também proposta por Tripp (2005) descreve o ciclo de vida da metodologia de investigação-

ação.  
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Figura 4 - Representação em quatro fases do ciclo básico da investigação-ação 

 
Fonte: Tripp (2005). 

1.8 TRABALHOS RELACIONADOS 

Um dos trabalhos relacionados à esta dissertação é o artigo intitulado 

“Desenvolvimento Distribuído de uma Aplicação de Telessaúde com a Metodologia Ágil 

SCRUM”, de autoria Luna et al. (2008). Trata-se de um dos precursores da implantação de um 

processo de gerenciamento de projetos voltado à equipe de desenvolvimento de software na 

mesma organização em que esta pesquisa foi realizada. Este trabalho foi utilizado como base 

para a escrita desta dissertação, trazendo a experiência inicial e os relatos a respeito da 

implantação do SCRUM nesta organização. 

O estudo realizado por SRIVANNABOON et al (2006), intitulado “A theoretical 

framework for aligning project management with business strategy”, que propõe um framework 

que aborda o alinhamento entre o gerenciamento de projetos e a estratégia de negócios é outro 

dos trabalhos que embasou a definição do framework GP2. Este, por sua vez, propõe o 

entendimento e a definição da estratégia de negócio, passando pela sua análise e planejamento 

até o inicio da conceituação dos projetos, buscando um alinhamento entre estas duas vertentes. 

Difere do GP2, no entanto, na característica que este último possui de realizar todo o 

entendimento dos processos que sustentam os negócios da organização e do foco em PMEs.  

Outro estudo em que esta pesquisa buscou inspirações foi a dissertação de Pereira 

(2014), intitulada “X-PRO (Extreme Software Process): Um Framework para Desenvolvimento 

Eficiente de Software Baseado em Metodologias Ágeis”, um trabalho que propõe um 

framework que tem como objetivo abarcar todo o ciclo de vida de projetos de desenvolvimento 

de software com o enfoque nos princípios do manifesto ágil e serviu como fonte para o 

entendimento das ligações entre estes temas. 
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Além disso, a dissertação apresentada no segundo semestre de 2015, de nomenclatura 

“BPM e a interoperabilidade entre sistemas: Apoiando a coleta de dados dos serviços de 

telessaúde”, também contribuiu durante esta pesquisa, com enfoque na análise, desenho e 

melhoria de processos e também realizada no NUTES-UFPE, teve como objetivo compreender, 

mapear, gerenciar e implantar os processos de negócio que consolidam e transmitem os 

indicadores de telessaúde do para o sistema SMART e foi concebida em paralelo com o 

desenvolvimento do GP2, servindo, inclusive, de fonte para exemplificação da ênfase em BPM 

adotada pelo framework.  

Por fim, artigo intitulado “Um Framework para Governança de Processos Baseado na 

Abordagem GQM aplicado ao Escritório de Projetos”, de autoria de Oliveira et al (2012), 

descreve um framework da organização que possibilita um maior controle na gestão de 

processos, além de garantir o alinhamento estratégico da organização e as áreas de processos 

da empresa. Esta pesquisa foi utilizada como uma fonte para referência teórica da proposta do 

GP2, uma vez que, no estudo, foram identificados guias e/ou modelos de referência para 

implementação do BPM em organizações. 

1.9 ESCOPO DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho possui a seguinte estrutura de capítulos: 

1. Introdução – Apresenta a contextualização, as justificativas e a problemática 

relacionadas a este trabalho, levando à definição do objetivo e da metodologia 

utilizada para realização desta pesquisa.  

2. Referencial Teórico – Com o objetivo de contextualizar em relação aos temas 

abordados pela dissertação, o embasamento teórico deste trabalho é dividido em 

três áreas de conhecimento:  

a. Gestão por Processos de Negócio - Aborda um dos pontos centrais 

deste trabalho, a gestão por processos de negócio (BPM), 

descriminando os pontos relativos a este tema que são abordados 

durante a pesquisa; e  

b. Gestão de projetos - Traz as principais explicações relacionadas à 

gestão de projetos, abordando práticas do lean, da gestão ágil de 

projetos e processos do SCRUM e do PMBok; 
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3. O framework GP2 - Traz o detalhamento completo do framework GP2, 

descrevendo as atividades de cada um dos seus respectivos processos e suas 

principais ferramentas e/ou técnicas. 

4. Discussão da utilização do framework GP2 no NUTES-UFPE - Aborda de 

forma qualitativa a utilização do GP2 em uma empresa de porte médio, realizando 

uma discussão a respeito do comportamento do framework no cenário desta PME; 

5. Conclusão - Traz as considerações finais sobre a pesquisa-ação realizada neste 

trabalho, assim como no experimento e detalha as recomendações para trabalhos 

futuros e as conclusões dessa pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo aborda a correlação existente entre a gestão por processos de negócio 

(BPM) e a gestão de projetos, enfatizando a sua integração, além da definição dos conceitos 

relacionados a estas áreas de conhecimento, fundamentais para o entendimento da temática para 

a estruturação do framework GP2. 

2.1 O RELACIONAMENTO ENTRE A GESTÂO POR PROCESSOS DE NEGÒCIO E A 

GESTÃO DE PROJETOS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Segundo Freitas (2013), no meio corporativo, a ISO mais utilizada é a ISO 9000 

Sistemas de Gestão da Qualidade. Um sistema de gestão da qualidade de acordo com a ISO 

9000 deve ser adotado por uma empresa para garantir a conformidade das atividades e práticas 

de gestão com o modelo de qualidade proposto para atender ao plano estratégico da empresa 

(FREITAS, 2013). A Figura 5, apresentada a seguir, demonstra o sistema de gestão da qualidade 

proposto baseado na ISO 9000.  

Figura 5 – Sistema de Gestão da Qualidade baseada na ISO 9000. 

 
Fonte: Adaptado de Freitas (2013). 

Este relacionamento é de fundamental importância para a apresentação do framework 

GP2, uma vez que a integração existente entre a gestão por processos de negócio e a gestão de 

projetos, com foco nos objetivos estratégicos das PMEs é o ponto central do GP2. 

Os projetos de tecnologia TI devem estar diretamente vinculados aos objetivos 

estratégicos da companhia, de forma que possam implementar os serviços, produtos e processos 
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que viabilizem a consecução desses objetivos. “Essa integração não é imediata ou tranquila, 

tendo em vista as inúmeras mudanças organizacionais decorrentes de projetos de tecnologia da 

informação, as quais envolvem questões de poder, política, cultura e várias outras” (GHEDINE, 

2003). Desta forma, faz-se necessária a apresentação da fundamentação teórica sobre a Gestão 

de Processos de Negócio (BPM), um dos conceitos fundamentais deste trabalho e contemplado 

no GP2.  

2.2 O CONCEITO DE PROCESSOS 

Sobreira Netto (2006) defini processo como um conjunto de atividades interligadas e 

ordenadas, dirigidas por uma visão central, que busca alcançar um objetivo determinado. 

Portanto, atravessa áreas específicas, utiliza-se de recursos de ordens diversificadas, usando e 

melhorando a qualidade das informações. 

Quando se fala em processo, passa-se a perceber a interação entre os diversos 

departamentos que compõem uma organização, já que um processo é uma série de ações, 

atividades, mudanças etc., conectadas entre si e realizadas por agentes com o fim de satisfazer 

um propósito ou alcançar uma meta. Para avançar nesse propósito de forma consciente, é 

necessário conhecer tanto os problemas das estruturas tradicionais quanto os conceitos 

fundamentais da organização baseada em processos (MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007).  

Um processo é formado por diversas atividades que interagem para o alcance do 

objetivo especificado e a geração do resultado desejado. Cada atividade, conforme demonstra 

a Figura 6, é composta por uma sucessão de tarefas, cada qual incumbida de transformar uma 

informação colocada em sua entrada, pela execução do seu algoritmo sob a observância de 

regras e de seu responsável, em uma informação de saída apropriada para servir de entrada para 

a próxima tarefa. Os processos podem ser ainda mais detalhados (MAGALHÃES; PINHEIRO, 

2007): 

1. Cada processo tem entradas e saídas, definindo o que necessita ser feito para 

atingir o (s) objetivo (s), e que outros processos necessitam dele para atingir seus 

objetivos; 

2. Para cada processo deve existir um responsável, como, por exemplo, o gerente de 

processos, que responde pela definição do processo, assim como pelo sucesso das 

atividades do processo; 



29 

 

 

3. Cada processo pode ser dividido em uma série de tarefas. Cada uma será executada 

por um ator (participante do processo) específico. Poderá ser uma pessoa física ou, 

até mesmo, uma etapa automatizada de processamento; 

4. Para cada atividade são definidos papéis claros, e as pessoas conhecem as suas 

responsabilidades, assim como o que é esperado delas; e 

5. Podem ser usadas referências de performance, a fim de encorajar e acompanhar o 

melhoramento das atividades processuais. 

Figura 6 - Composição de uma atividade 

 

Fonte: Magalhães e Pinheiro (2007). 

2.3 BPM 

Antes de apresentar o conceito de BPM, faz-se necessário o entendimento da definição 

de processos de negócio, conforme detalha a seção a seguir. 

2.3.1 O conceito de processos de negócio 

Segundo Cruz (2008), negócio é uma reunião de pessoas, processos e tecnologia, com 

a finalidade de atender às expectativas dos clientes. Segundo ABPMP (2013), no entanto, 

negócio é uma interação entre pessoas para executar um conjunto de atividades de entrega de 

valor ao cliente, gerando renda às partes interessadas. 
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O conceito de Processo de Negócio é fundamental para a compreensão de BPM, pois 

o propósito de BPM é alinhar os processos de negócio com os objetivos estratégicos da 

organização e com as necessidades dos clientes (LEE; DALE, 1998). Temos, portanto, a 

percepção de que BPM trata a gestão do processo de negócio unindo a gestão de negócio com 

a tecnologia da informação. Essa união melhora os processos de negócios das organizações, 

utilizando para isso métodos e ferramentas para modelar, documentar, analisar, publicar e gerir 

processos de negócios abrangendo aspectos estratégicos, organizacionais, humanos e 

computacionais (SILVA, 2015). 

Smith e Fingar (2003) definem processos de negócio como um conjunto de atividades 

transacionais colaborativas e dinamicamente coordenadas que entregam valor para os clientes. 

Ainda segundo os autores, estes podem se caracterizar como: 

 Complexos e Longos: Envolvendo fluxos de materiais, informação e trade-offs; 

 Dinâmicos: Respondendo às demandas dos clientes e à dinâmica do mercado; 

 Amplamente distribuídos: Personalizado através das fronteiras dentro e entre 

negócios, frequentemente executando múltiplas aplicações em plataformas 

tecnológicas diversas; 

 Automatizáveis: Atividades rotineiras podem ser realizadas pelos computadores 

todas as vezes que for possível, principalmente quando se busca velocidade e 

confiabilidade; e 

 Dependentes da tecnologia: Processos de negócio dependem de sistemas 

computadorizados que são tanto transacionais quanto colaborativos. Modelos de 

processos podem, portanto, compreender, redes, objetos, fluxos de controle, fluxos 

de mensagens, regras de negócio, métricas, exceções, transformações e 

atribuições; 

Drucker (2001) definiu dois objetivos desejáveis para a gestão empresarial do século 

XXI: o desenvolvimento de um método sistemático e organizado para obter informações sobre 

o contexto do negócio na economia, seus mercados e concorrentes; e a integração do que antes 

eram vários procedimentos para análise de valor, análise de processo, gestão da qualidade e de 

custo em uma simples análise. Pode-se entender na descrição destes objetivos que as 

necessidades internas e externas das organizações contemporâneas continuam sendo 

basicamente a captação, sistematização, integração e análise de informações para a consecução 

de seus objetivos estratégicos e operacionais. 
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2.3.2 O histórico e o conceito da Gestão por Processos de Negócio (BPM) 

Os conceitos de processos de negócio e de reengenharia de processos dentro das 

organizações não são recentes e desconhecidos de gestores e usuários. Remontam ao século 

passado, no início da década de 20, com o movimento da administração científica, ou 

movimento taylorista, que apregoava a necessidade de especialização das atividades e dos 

profissionais nas organizações (SOBREIRA NETTO, 2006). 

Segundo Correia (2014): “BPM sem dúvida tem seu início na década de oitenta quando 

foi descoberto pela primeira vez que o mundo do fluxo de trabalho e gestão de engenharia 

poderia ser combinada com o mundo da EAI para o benefício mutuo”. 

O Business Process Reengineering (BPR) foi o próximo passo para o surgimento do 

BPM, visto que mudou a forma como as empresas operavam, “[...] a maioria das organizações 

focaram nos projetos de reengenharia ou redesenho de processos de negócio” (HARMON, 

2015). O Enterprise Resource Planning (ERP) teve o seu destaque no meio empresarial e 

tornou-se no próximo grande passo, visto que esta época foi caracterizada pela explosão das 

vendas dos pacotes de gestão (CORREIA, 2014). 

Harmon (2015) descreve BPM como o alcance e a evolução da forma como as pessoas 

gerem os negócios. De acordo com essa definição ampla, BPM engloba em sua origem os 

mecanismos e filosofias como o Lean, Six Sigma e gestão da qualidade total para gerenciar 

processos de forma eficiente (produzindo os resultados desejados), efetivamente (minimizando 

os recursos utilizados), e de uma forma adaptável. A Figura 7 demonstra a origem do BPM. 

Figura 7 - Origem do BPM 

 

Fonte: Harmon (2015). 
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Segundo a ABPMP (2013), BPM - ou Gestão de Processos de Negócio, em português 

- é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, 

monitorar, controlar e melhorar processos de negócio automatizados, ou não, para alcançar os 

resultados pretendidos consistentes e alinhados com as metas estratégicas de uma organização. 

O BPM permite modelar um processo existente, testar inúmeras variações, gerenciar 

melhorias e/ou inovações que a organização pretenda seguir e retornar os resultados destas 

análises dos processos com rapidez (SMITH; FINGAR, 2003). 

No entanto, a gestão por processos é mais do que uma ferramenta de gestão que auxilia 

na tomada de decisões estratégicas e operacionais da empresa. Na verdade, trata-se de um 

conceito de gestão baseado na melhoria contínua dos processos críticos e com foco constante 

nas necessidades dos clientes, adicionando valor a elas (CANDIDO et al., 2008). 

De acordo com Correia (2014), BPM dá a uma organização a capacidade de definir, 

executar, gerenciar e aperfeiçoar processos. Os principais objetivos organizacionais se 

caracterizam pela execução de atividades que agregam valor à própria empresa junto aos seus 

clientes. Em organizações privadas, essa geração de valor corresponde essencialmente ao lucro, 

competitividade e crescimento da marca (SANTOS, 2011). 

2.4 O CICLO DE VIDA BPM 

Vários autores definem ciclos de vida para gestão por processos de negócio BPM. 

Segundo Rademarker (2012 apud Correia, 2014), cada uma das etapas representa uma fase 

importante de desenvolvimento na implementação de uma solução de processo bem-sucedido. 

Rademarker (2012 apud Correia, 2014) sugerem um ciclo de vida que contém basicamente 

cinco fases, como é descrito a seguir e é ilustrado através da Figura 8. 



33 

 

 

Figura 8 - Ciclo de Vida do BPM 

 
Fonte: Rademarker (2012 apud Correia 2014). 

Desenho: É a primeira etapa do ciclo de vida da BPM, na qual são identificados e 

desenhados os processos, também são identificadas as tarefas e os participantes, discutidas as 

possíveis mudanças na empresa e mostrados os detalhes dos processos. 

Modelagem: Nesta etapa é feita a validação do processo de negócio, desenhados os 

fluxos, por exemplo, usando a notação BPMN para definir as variáveis e candidatos (pode ser 

uma pessoa ou um grupo) para executar uma tarefa. 

Execução: Depois da fase da modelagem, o processo ainda não é concreto e há 

necessidade de implementá-lo para poder ser executado. Para executar um processo 

normalmente é utilizado um BPMS. 

Monitoramento: Os processos devem ser monitorados. Através da monitoração, é 

possível descobrir se os fluxos estão a funcionando corretamente, além de identificar caso haja 

algum gargalo e resolver ou transferir a tarefa a uma outra pessoa. 

Otimização: É a última etapa do ciclo de vida de BPM. Com as constantes mudanças 

empresariais, os processos têm de acompanhá-los para poder dar respostas como esperado e é 

nesta fase que os processos são melhorados. 

De acordo com ABPMP (2013), BPM implica em um comprometimento permanente 

e contínuo da organização para o gerenciamento de seus processos. Isso inclui um conjunto de 

atividades, tais como a modelagem, análise, desenho, medição de desempenho e transformação 

de processos. Envolve uma continuidade, um ciclo de feedback sem fim para assegurar que os 

processos de negócio estejam alinhados com a estratégia organizacional e ao foco do cliente. A 

premissa do Corpo Comum de Conhecimento em BPM (CBOK), por sua vez, é não ser 
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prescritivo e, portanto, a prescrição de um ciclo de vida de processos está fora de seu propósito 

(ABPMP, 2013). O CBOK ilustra, no entanto, o ciclo de vida visualizado na Figura 9, que 

também é utilizado como base para a melhoria de processos de negócio com o framework GP2. 

Figura 9 - Ciclo de Vida do BPM proposto pelo CBOK 

 

Fonte: ABPMP (2013). 

É importante destacar que embora algumas divergências na nomenclatura são 

evidentes, as fases são basicamente análogas entre os dois ciclos de vida propostos. Enquanto 

o primeiro ciclo de vida proposto por Rademarker (2012 apud Correia, 2014) descreve cinco 

fases, o segundo, proposto pelo CBOK, acrescenta a fase de planejamento. No entanto, em 

ambos, as demais etapas apresentam características com objetivos convergentes. 

2.5 BPMN 

O detalhamento do framework GP2 é realizado utilizando a Business Process Model 

and Notation (BPMN). Segundo Harvey (2005 apud Correia, 2014), BPMN é uma linguagem 

gráfica idêntica ao fluxograma destinado ao uso por analistas de negócios e desenvolvedores 

para construir diagramas de processos de negócios (BPDs). 

O principal objetivo da BPMN é fornecer uma notação que é facilmente compreendida 

pelos participantes do negócio, desde os primeiros intervenientes que são os analistas que criam 

os primeiros rascunhos dos processos até os desenvolvedores do que irão implementar as 

tecnologias que executam os processos, e por último as pessoas que irão executar e monitorizar 
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os respectivos processos (OMG, 2008). Segundo Harmon e Wolf (2014), BPMN representou 

sessenta por cento dos padrões de processos cujas empresas estão utilizando, conforme ilustrado 

pela Figura 10. 

Figura 10 - Padrões de processos utilizados pelas empresas 

 
Fonte: Harmon; Wolf (2014). 

2.6 AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO 

Uma das grandes áreas do BPM, responsável inclusive por sua recente popularização, 

é a automação de processos de negócio. Segundo Sordi (2005), os processos podem ser 

gerenciados de uma forma mais eficiente quando assistidos por Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC). A automação dos processos, através de Business Process Management 

System (BPMS), permite maior eficiência no monitoramento do desempenho e na comunicação 

das pessoas envolvidas, possibilitando a criação de um ambiente colaborativo.  

Verner (2004) define BPMS como um conjunto de instrumentos que buscam melhoria 

do sistema de gestão, contribuindo para a implementação de mudanças que tornem ou 

mantenham a empresa competitiva com fluxos de trabalho claramente definidos, automatizados 
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e racionais. Estes sistemas atuam de forma complementar às estruturas informatizadas 

tradicionais, na busca da satisfação dos clientes ou consumidores. Os BPMS possibilitam que 

as organizações modelem, disponibilizem e gerenciem processos críticos para sua missão, que 

podem estar distribuídos entre múltiplos aplicativos da empresa, departamentos corporativos e 

parceiros de negócio (SMITH; FINGAR, 2003). 

De acordo com DETTMER et al. (2002), a seleção de uma ferramenta BPMS é 

atualmente uma das escolhas mais difíceis de fazer, por diferentes razões. Uma delas é a relativa 

inexperiência do mercado de TIC em soluções de BPM. Muitas das soluções de BPM que 

existem atualmente foram lançadas há pouco tempo, ou sofreram grandes atualizações. A 

evolução técnica dessas ferramentas ao longo dos últimos anos foi algo muito significativo, não 

existindo hoje um consenso de mercado sobre quais os requisitos obrigatórios em uma 

plataforma de BPM. Para completar, cada fabricante implementa suas funcionalidades em 

diferentes níveis de profundidade, dificultando mais ainda a comparação entre as ferramentas. 

De acordo com o relatório de Gartner (2010), existe mais de uma centena de produtos 

disponíveis no mercado de BPMS. Embora as características técnicas de cada produto sejam 

fatores importantes a considerar, não se constatam muitos estudos que busquem avaliar os 

impactos de tais soluções nos objetivos de desempenho de negócio. Segundo Harmon (2015), 

o mercado de BPMS não está nem próximo de se estabelecer. Há muito mais por vir e que vai 

expandir o que podemos fazer em todas as diferentes direções. 

2.7 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O gerenciamento de projetos é um dos principais vértices do GP2. Segundo Meredith 

e Mantel (2002), foi a partir da década de sessenta que a gestão de projetos passou a despertar 

maior interesse e ganhar popularidade, apesar de os projetos existirem desde os tempos remotos. 

Cada vez mais os projetos tendem a crescer em importância para as organizações, e 

quanto mais alinhados estiverem aos negócios das empresas, certamente, mais vantagens estas 

obterão na competição pelo mercado (KING, 1993). Segundo Carvalho e Rabechini (2005), de 

forma geral, todas as organizações vivem de projetos, mesmo aquelas cujo produto final não 

seja gerado por projeto. 

O GP2 foi construído com base nas boas práticas do PMBok, o guia de referência em 

gestão de projetos. Conforme detalhado no capítulo 3, serão mescladas características e/ou 

ferramentas provenientes do Lean, do Kanban, do SCRUM e do Test Driven Development 
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(TDD), diretamente ligadas aos projetos de desenvolvimento de software e baseadas no 

manifesto ágil. Desta forma, as próximas seções deste capítulo visam apresentar todos os 

conceitos relacionados a estas vertentes de gestão de projetos, que serão utilizados pelo 

framework. 

2.7.1 CONCEITO DE PROJETO 

Segundo PMI (2013a), projeto é um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado único. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um 

início e um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos do projeto são 

atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou não podem ser 

alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar de existir. 

Ainda de acordo com PMI (2013a), um projeto pode criar: 

1. Um produto que pode ser um componente de outro item, um aprimoramento de 

outro item, ou um item final; 

2. Um serviço ou a capacidade de realizar um serviço (por exemplo, uma função de 

negócios que dá suporte à produção ou distribuição); 

3. Uma melhoria nas linhas de produtos e serviços (por exemplo, um projeto Seis 

Sigma executado para reduzir falhas); ou 

4. Um resultado, como um produto ou documento (por exemplo, um projeto de 

pesquisa que desenvolve o conhecimento que pode ser usado para determinar se 

uma tendência existe ou se um novo processo beneficiará a sociedade). 

2.8 O GUIA PMBOK 

Gerenciamento de projetos é amplamente aceito hoje como uma importante 

abordagem no desenvolvimento de negócios e sucesso. Neste contexto, um grande número de 

frameworks, metodologias e abordagens tem sido desenvolvido ao longo das últimas décadas. 

Entre dos mais conhecidos está o PMBok, do Project Management Institute (PMI) (TORRES, 

2015). Segundo o PMI (2013a), o PMBok fornece diretrizes para o gerenciamento de projetos 

individuais e define os conceitos relacionados com o gerenciamento de projetos. Ele também 

descreve o ciclo de vida de gerenciamento de projetos e seus respectivos processos, assim como 

o ciclo de vida do projeto. 
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Ao todo, o PMBok é dividido em cinco grupos de processos (iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento e controle e encerramento) e possui dez áreas de conhecimento 

(integração, escopo, tempo, custo, qualidade riscos, recursos humanos, comunicação, 

aquisições e partes interessadas), contabilizando quarenta e sete (47) processos. A Figura 11 

relaciona cada um dos processos em seus respectivos grupos de processos e áreas de 

conhecimento, de acordo com a visão do guia de referência em gestão de projetos.  
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Figura 11 – Grupos de processos de gerenciamento de projetos - PMBok 

 
Fonte: PMI (2013). 
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A conformação do GP2 foi fortemente baseada no guia PMBok, embora alguns 

processos não possuam uma ênfase muito grande no framework, uma vez que, através da 

realização da pesquisa-ação adotada neste trabalho, apenas os processos mais relevantes para 

aplicação da organização estudada foram mantidos. Estes últimos, por sua vez, foram adaptados 

para a utilização em conjunto com ferramentas e/ou práticas da gestão ágil de projetos e do 

Lean, descritos a seguir.  O GP2 aborda a reestruturação das estruturas organizacionais, de tal 

forma que o entendimento a respeito deste assunto é de suma importância para este trabalho, 

conforme detalha a seção a seguir.  

2.8.1 Estruturas organizacionais orientadas a projetos 

Segundo PricewaterhouseCoopers (2007), a estrutura organizacional tem uma grande 

influência no desempenho geral do projeto em uma organização. Esse fato pode ser comprovado 

em função de o estudo revelar que 59% (cinquenta e nove por cento) dos fracassos dos projetos 

foram relacionados aos aspectos de sua estrutura organizacional. 

A estrutura, chamada estrutura organizacional, define a localização e o papel de cada 

recurso unitário dentro do conjunto. Tratando-se de organizar pessoas, a estrutura 

organizacional define o trabalho que elas, individualmente ou como integrantes de grupos, 

devem realizar para que o conjunto de recursos do qual fazem parte seja capaz de atingir 

objetivos. O trabalho que as pessoas devem realizar é organizado por meio de autoridade e 

responsabilidades. Além disso, a estrutura organizacional define a comunicação entre as 

pessoas e grupos (RABECHINI; MAXIMINIANO, 2002). 

De acordo com o PMI (2013a), as estruturas organizacionais variam de funcionais a 

projetizadas, com uma variedade de estruturas matriciais entre elas. 
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2.8.1.1 Organização funcional 

Figura 12 - Estrutura organizacional funcional 

 

Fonte: Organização funcional (PMI, 2013a). 

A organização funcional clássica é uma hierarquia em que cada funcionário possui um 

superior bem definido. No nível superior, os funcionários são agrupados por especialidade, 

como produção, marketing, engenharia e contabilidade. As especialidades podem ainda ser 

subdivididas em unidades funcionais especializadas, tais como engenharia mecânica e elétrica. 

Cada departamento em uma organização funcional fará o seu trabalho do projeto de modo 

independente dos outros departamentos (PMI, 2013a). 

O quadro 1, baseado em Harris, (2006 apud Patah e Carvalho, 2001) apresenta as 

vantagens e desvantagens da estrutura organizacional funcional. 

Quadro 1 - Vantagens e desvantagens da estrutura funcional 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 Grande flexibilidade no uso dos 

recursos humanos necessários ao 

projeto; 

 O cliente não é o foco das atividades 

do departamento que gerencia o 

projeto; 

 Utilização de especialista em 

determinado assunto em diferentes 

projetos; 

 Tende a ser orientado em direção as 

suas atividades particulares; 

 Especialistas de um mesmo 

departamento podem ser facilmente 

reunidos para compartilhar 

conhecimentos e experiências; 

 A responsabilidade total do projeto 

não é delegada a nenhum funcionário 

específico; 

 

Continua. 
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Quadro 1 - Vantagens e desvantagens da estrutura funcional (conclusão) 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 Departamento funcional é a base 

para a continuidade do conhecimento 

tecnológico (quando um indivíduo 

deixa o projeto ou mesmo a 

empresa); 

 As respostas às necessidades dos 

clientes são lentas; 

 

 Proporciona um caminho natural 

para o crescimento dos indivíduos 

cuja especialidade está na área 

funcional; 

 Tendências de se subestimar o 

projeto; 

 

 Facilidade de controle do orçamento 

e dos custos do projeto; 
 A motivação das pessoas alocadas 

no projeto tende a ser pequena; 

 Possibilidade de melhor controle 

técnico; 
 Não facilita uma abordagem 

holística em relação ao projeto; 

 Flexibilidade no uso de mão de obra;  Não provê uma ênfase orientada a 

projetos necessários para 

acompanhar as atividades de projeto; 

 Grande disponibilidade de mão de 

obra; 
 Coordenação complexa. É necessário 

um lead time adicional para a 

aprovação de decisões; 

 Possibilidade de grande controle 

sobre os funcionários, uma vez que 

cada funcionário possui somente 

uma pessoa a quem reporta; 

 As decisões normalmente são 

tomadas em favor dos grupos 

funcionais mais fortes; 

 Canais de comunicação verticais e 

bem estabelecidos; 
 Resposta às necessidades dos 

consumidores é lenta; 

 Rápida possibilidade de reação, mas 

pode ser dependente das prioridades 

dos gerentes funcionais. 

 Novas ideias tendem a serem 

orientadas às funções. 

Fonte: Harris, (2006 apud Patah e Carvalho, 2001). 

2.8.1.2 Organização Projetizada ou por Projeto 

Segundo PMI (2013a), em uma organização projetizada, os membros da equipe 

frequentemente trabalham juntos. A maior parte dos recursos da organização está envolvida no 

trabalho do projeto, e os gerentes de projetos possuem muita independência e autoridade. 

Organizações projetizadas muitas vezes têm unidades organizacionais denominadas 

departamentos, mas elas podem se reportar diretamente ao gerente de projetos ou prestar 

serviços de suporte aos diversos projetos. 
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A Figura 13 representa uma organização projetizada. As vantagens e desvantagens 

apresentadas por esta estrutura organizacional estão detalhadas no quadro 2. 

Figura 13– Estrutura organizacional projetizada 

 
Fonte: (PMI, 2013a). 

Quadro 2 - Organização Projetizada 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 Gerente de projetos tem total 

autoridade sobre o projeto. 

 É comum a criação de novos grupos 

(devidos aos vários projetos), podendo 

ocasionar duplicidade de trabalho. 

 Membros do projeto encontram-se 

sob a responsabilidade do gerente do 

projeto. 

 Pessoas com conhecimentos 

específicos em determinados assuntos 

tendem a ser alocadas aos projetos 

quando elas estão disponíveis e não 

quando são necessárias para o projeto. 

 Comunicação é facilitada em 

comparação à estrutura funcional. 

 Em projetos de alta tecnologia, o fato 

dos especialistas “pertencerem” aos 

setores funcionais é um grande 

problema para o gerente de projetos, 

pois ele precisa do trabalho destes 

especialistas constantemente. 

 Os membros do time do projeto 

possuem forte identidade, com isso, 

tendem a desenvolver alto nível de 

comprometimento com o projeto. 

 Tende a apresentar uma certa 

inconsistência na maneira pela qual as 

políticas e procedimentos internos da 

empresa são cumpridos. 

 Maior possibilidade de se tomarem 

decisões rápidas. 

 Considerável incerteza sobre o 

que irá ocorrer com os membros 

da equipe do projeto quando o 

mesmo terminar. 
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 Existência de uma unidade de 

comando dentro do projeto. 

 O custo de manter esta estrutura 

pode ser alto devido à duplicação 

de esforços, facilidades e pessoal. 

Continua. 
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Quadro 2 - Organização Projetizada (conclusão) 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 Estruturas são simples, flexíveis 

e, portanto, relativamente fáceis 

de compreender e implementar. 

 Tendência de reter os funcionários 

em um projeto por tempo maior 

que o necessário. 

 Tende a permitir uma abordagem 

holística ao projeto. 

 O controle dos especialistas 

funcionais requer a coordenação 

de alta gerência. 

 Fortes canais de comunicação.  Tende haver falta de 

continuidade de carreira e 

oportunidades para as pessoas 

que trabalham em projeto 

 Rápida resposta aos clientes.  

 Funcionários demonstram 

lealdade ao projeto. Maior 

flexibilidade na 

determinação de tempo, 
custo e desempenho. 

 

 Interface com a alta administração 

mais fácil, uma vez que o tamanho 
da unidade é diminuído. 

 

 Alta gerência possui mais tempo 

livre para a tomada de decisões 

executivas. 

 

Fonte: Harris, (2006 apud Patah e Carvalho, 2001). 

Segundo Harris, (2006 apud Patah e Carvalho, 2001), a maior vantagem da estrutura 

organizacional projetizada é que todo o projeto pode ser coordenado por uma única pessoa: o 

gerente de projetos. 

2.8.1.3 As organizações matriciais 

As organizações matriciais são uma combinação de características funcionais e 

projetizadas. As organizações matriciais podem ser classificadas como fracas, balanceadas ou 

fortes, dependendo do nível relativo de poder e influência entre os gerentes funcionais e 

gerentes de projetos. As organizações matriciais fracas mantêm muitas das características de 

uma organização funcional, e o papel do gerente de projetos assemelha-se mais ao de um 
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coordenador ou facilitador. Um facilitador de projetos atua como um assistente de equipe e 

coordenador de comunicações.  

O facilitador não pode tomar ou executar decisões por conta própria. Os coordenadores 

de projetos têm poder para tomar algumas decisões, têm uma certa autoridade, e se reportam a 

um gerente de nível hierárquico superior. As organizações matriciais fortes apresentam muitas 

das características da organização projetizada e têm gerentes de projeto de tempo integral com 

autoridade considerável e pessoal administrativo de tempo integral trabalhando no projeto. 

Embora a organização matricial balanceada reconheça a necessidade de um gerente de projetos, 

ela não dá ao gerente do projeto autoridade total sobre o projeto e sobre o financiamento do 

projeto (PMI, 2013a). A Figura 14 representa a estrutura de uma organização matricial fraca, 

enquanto a Figura 15 ilustra uma organização balanceada, e a Figura 16, por sua vez, apresenta 

uma estrutura matricial forte. 

Figura 14 - Organização matricial fraca 

 

Fonte: PMI (2013a). 
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Figura 15 - Organização matricial balanceada 

 
Fonte: PMI (2013a). 

Figura 16 - Organização matricial forte 

 
Fonte: PMI (2013a). 

Segundo Kerzner (2001), é possível levantar algumas das vantagens de uma 

organização matricial com relação a sua formação e manutenção: 

1. Do ponto de vista dos membros da equipe do projeto, todos sabem que, no 

momento em que forem desalocados do projeto, voltarão aos seus departamentos; 

2. Promove um rápido desenvolvimento de especialistas e generalistas; 

3. Pessoas-chave podem ser compartilhadas e alocadas a projetos em situações 

adversas, promovendo redução de custos. 
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Segundo Mulcahy (2015), a estrutura matricial que melhor suporta o funcionamento 

dos projetos é a Matricial Forte. A pesquisa promovida pela PricewaterhouseCoopers (2007) 

fecha a ligação entre o desempenho em gerenciamento de projetos em função da estrutura 

organizacional. O resultado ilustrado na Figura 17 mostra que os melhores resultados são 

obtidos em organizações por projetos e as matriciais fortes, em que a figura do gerente de 

projetos passa a ter uma maior importância, autonomia e autoridade na gerência e coordenação 

dos projetos. 

Figura 17 - Estrutura organizacional versus desempenho em gerenciamento de projetos 

 
Fonte: Adaptado de PricewaterhouseCoopers (2007). 

2.8.2 Os processos do Guia PMBOK 

O objetivo desta subseção é apresentar as áreas de conhecimento abordadas pelo GP2, 

focando no entendimento de cada uma destas. No capítulo 3, há o detalhamento dos processos 

que serão utilizados no framework, bem como apresenta os pontos de diferenciação em relação 

ao guia PMBok. 
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2.8.2.1 Gerenciamento da Integração do Projeto 

O gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e atividades para 

identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dentro dos 

grupos de processos de gerenciamento do projeto. No contexto de gerenciamento de projetos, 

integração inclui características de unificação, consolidação, comunicação e ações integradoras 

que são essenciais para a execução controlada do projeto até a sua conclusão, a fim de gerenciar 

com sucesso as expectativas das partes interessadas e atender aos requisitos (PMI, 2013a). 

Os processos de gerenciamento da integração de projetos são (PMI, 2013a): 

1. Desenvolver o termo de abertura do projeto: O processo de desenvolver um 

documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e dá ao gerente 

do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às 

atividades do projeto; 

2. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto:O processo de definir, preparar 

e coordenar todos os planos auxiliares e integrá-los a um plano de gerenciamento 

de projeto abrangente. As linhas de base e os planos auxiliares integrados do 

projeto podem ser incluídos no plano de gerenciamento do projeto; 

3. Orientar e gerenciar o trabalho do projeto: O processo de liderar e realizar o 

trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e a implementação das 

mudanças aprovadas para atingir os objetivos do projeto; 

4. Monitorar e controlar o trabalho do projeto: O processo de acompanhar, revisar e 

registrar o progresso do projeto para atender aos objetivos de desempenho 

definidos no plano de gerenciamento do projeto; 

5. Realizar o controle integrado de mudanças: O processo de revisar todas as 

solicitações de mudança, aprovar as mudanças e gerenciar as mudanças nas 

entregas, ativos de processos organizacionais, documentos do projeto e no plano 

de gerenciamento do projeto, e comunicar a decisão sobre os mesmos; e 

6. Encerrar o projeto ou fase: O processo de finalização de todas as atividades de 

todos os grupos de processos de gerenciamento do projeto para encerrar 

formalmente o projeto ou a fase. 
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2.8.2.2 Gerenciamento do Escopo do Projeto 

O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários para assegurar 

que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para terminar o projeto 

com sucesso. O gerenciamento do escopo do projeto está relacionado principalmente com a 

definição e controle do que está e do que não está incluso no projeto (PMI, 2013a). 

Os processos de gerenciamento do Escopo do Projeto são (PMI, 2013a): 

1. Planejar o gerenciamento do escopo: O processo de criar um plano de 

gerenciamento do escopo do projeto que documenta como tal escopo será definido, 

validado e controlado; 

2. Coletar os requisitos: O processo de determinar, documentar e gerenciar as 

necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do 

projeto; 

3. Definir o escopo: O processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do 

projeto e do produto; 

4. Criar a EAP: O processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em 

componentes menores e mais facilmente gerenciáveis; 

5. Validar o escopo: O processo de formalização da aceitação das entregas concluídas 

do projeto; e 

6. Controlar o escopo: O processo de monitoramento do andamento do escopo do 

projeto e do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do 

escopo. 

2.8.2.3 Gerenciamento do Tempo do Projeto 

O gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos necessários para gerenciar o 

término pontual do projeto PMI (2013a). 

Segundo o PMI (2013a), os processos de gerenciamento do tempo do projeto são: 

1. Planejar o gerenciamento do cronograma: O processo de estabelecer as políticas, 

os procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, 

gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto; 

2. Definir as atividades: O processo de identificação e documentação das ações 

específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto; 
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3. Sequenciar as atividades: O processo de identificação e documentação dos 

relacionamentos entre as atividades do projeto; 

4. Estimar os recursos das atividades: O processo de estimativa dos tipos e 

quantidades de material, recursos humanos, equipamentos ou suprimentos que 

serão necessários para realizar cada atividade; 

5. Estimar as durações das atividades: O processo de estimativa do número de 

períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades específicas 

com os recursos estimados; 

6. Desenvolver o cronograma - O processo de análise das sequências das atividades, 

suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma, visando a criar o 

modelo do cronograma do projeto; 

7. Controlar o cronograma: O processo de monitoramento do andamento das 

atividades do projeto para atualização no seu progresso e gerenciamento das 

mudanças feitas na linha de base do cronograma para realizar o planejado. 

2.8.2.4 Gerenciamento dos Custos do Projeto 

Segundo o PMI (2013a), o gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos 

envolvidos em planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e 

controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado. 

Uma das ferramentas mais utilizadas no gerenciamento de custos é a análise de valor 

agregado. Ela integra o escopo, custos e o acompanhamento do cronograma do projeto para 

auxiliar a equipe de gestão a analisar e medir o desempenho e o progresso do projeto. É uma 

técnica de gestão de projeto que requer a construção de uma baseline integrada contra a qual a 

evolução pode ser medida durante todo o projeto. Os princípios da EVM podem ser aplicados 

em todos os tipos de projetos. A EVM monitora três dimensões para cada pacote de trabalho 

(work package) e conta de controle (HOON-KWAL; ANBARI, 2009): 

1. Valor planejado: (VP) é o orçamento autorizado atribuído ao trabalho a ser 

executado para uma atividade ou componente do WBS. Ele inclui o trabalho 

detalhado autorizado, mais o orçamento para esse trabalho alocado por fase dentro 

do ciclo de vida do projeto; 

2. Valor agregado: (VA) é o valor do trabalho executado expresso em termos de 

orçamento aprovado designado a esse trabalho para uma atividade ou componente 
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do WBS. É o trabalho autorizado que foi completado, mais o orçamento autorizado 

para esse trabalho completado. O valor agregado sendo medido deve estar 

relacionado à baseline do valor planejado e não pode ser maior que o orçamento 

planejado autorizado para um componente. A expressão “valor agregado” é usada 

para descrever o percentual de finalização de um projeto. Deve ser estabelecido 

um critério de medição de progresso para cada componente do WBS para medir o 

progresso do trabalho. Os gestores do projeto monitoram os valores agregados de 

modo incremental para determinar o estado atual cumulativamente para determinar 

as tendências de longo prazo; 

3. Custo real: (CR) é o custo total incorrido e registrado até o momento para o 

trabalho executado para uma atividade ou componente do WBS (que o valor 

agregado mediu). O custo real deve ser medido exatamente da mesma forma como 

o que foi orçado e o que foi medido no valor agregado (horas diretas, custos diretos, 

custos diretos mais custos indiretos etc.) e não possui limite superior.  

4.  Os três parâmetros (VP, VA e CR) podem ser monitorados e reportados tanto 

periodicamente (semanalmente ou mensalmente) ou cumulativamente.  

Na figura 18, pode-se observar que, com o andamento do projeto, a evolução do valor 

agregado está sendo menor do que o planejado, indicando que o projeto está atrasado. A 

evolução dos custos atuais acima do planejado indica que o projeto está evoluindo acima de seu 

orçamento. 

Figura 18 - Análise de valor agregado 
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Fonte: (PMI, 2013a). 

Ao todo são identificados os seguintes processos relacionados ao gerenciamento dos 

custos do projeto, de acordo com o guia PMBok (PMI, 2013a): 

1. Planejar o gerenciamento dos custos: é o processo de estabelecer as políticas, os 

procedimentos e a documentação para o planejamento, gestão, despesas e controle 

dos custos do projeto; 

2. Estimar os custos: é o processo de desenvolvimento de uma estimativa de custos 

dos recursos monetários necessários para terminar as atividades do projeto; 

3. Determinar o orçamento: é o processo de agregação dos custos estimados de 

atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base 

dos custos autorizada; 

4. Estimar os recursos das atividades: O processo de estimativa dos tipos e 

quantidades de material, recursos humanos, equipamentos ou suprimentos que 

serão necessários para realizar cada atividade; 

5. Controlar os custos: é o processo de monitoramento do andamento do projeto para 

atualização no seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de 

base de custos. 

2.8.2.5 Gerenciamento da Qualidade do Projeto 

O gerenciamento da qualidade do projeto inclui os processos e as atividades da 

organização executora que determinam as políticas de qualidade, os objetivos e as 

responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça às necessidades para as quais foi 

empreendido. O gerenciamento da qualidade do projeto usa as políticas e procedimentos para 

a implementação, no contexto do projeto, do sistema de gerenciamento da qualidade da 

organização e, de maneira apropriada, dá suporte às atividades de melhoria do processo 

contínuo como empreendido no interesse da organização executora. O gerenciamento da 

qualidade do projeto trabalha para garantir que os requisitos do projeto, incluindo os requisitos 

do produto, sejam cumpridos e validados. São os processos de gerenciamento da qualidade 

(PMI, 2013a): 

1. Planejar o gerenciamento da qualidade: O processo de identificação dos requisitos 

e/ou padrões da qualidade do projeto e suas entregas, além da documentação de 
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como o projeto demonstrará a conformidade com os requisitos e/ou padrões de 

qualidade; 

2. Realizar a garantia da qualidade: O processo de auditoria dos requisitos de 

qualidade e dos resultados das medições do controle de qualidade para garantir o 

uso dos padrões de qualidade e das definições operacionais apropriadas; 

3. Controlar a qualidade: O processo de monitoramento e registro dos resultados da 

execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as 

mudanças necessárias. 

2.8.2.6 Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto 

O gerenciamento dos recursos humanos do projeto inclui os processos que organizam, 

gerenciam e guiam a equipe do projeto. A equipe do projeto consiste das pessoas com papéis e 

responsabilidades designadas para completar o projeto. Os membros da equipe do projeto 

podem ter vários conjuntos de habilidades, atuar em regime de tempo integral ou parcial, e 

podem ser acrescentados ou removidos da equipe à medida que o projeto progride. Os membros 

da equipe do projeto também podem ser referidos como pessoal do projeto. Embora os papéis 

e responsabilidades específicos para os membros da equipe do projeto sejam designados, o 

envolvimento de todos os membros da equipe no planejamento do projeto e na tomada de 

decisões pode ser benéfico. A participação dos membros da equipe durante o planejamento 

agrega seus conhecimentos ao processo e fortalece o compromisso com o projeto (PMI, 2013a). 

De acordo com o PMI (2013a), os processos de gerenciamento de recursos humanos 

do projeto são: 

1. Planejar o gerenciamento dos recursos humanos: O processo de identificação e 

documentação de papéis, responsabilidades, habilidades necessárias, relações 

hierárquicas, além da criação de um plano de gerenciamento do pessoal; 

2. Mobilizar a equipe do projeto: O processo de confirmação da disponibilidade dos 

recursos humanos e obtenção da equipe necessária para terminar as atividades do 

projeto; 

3. Desenvolver a equipe do projeto: O processo de melhoria de competências, da 

interação da equipe e do ambiente geral da equipe para aprimorar o desempenho 

do projeto; 
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4. Gerenciar a equipe do projeto: O processo de acompanhar o desempenho dos 

membros da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e gerenciar mudanças 

para otimizar o desempenho do projeto. 

2.8.2.7 Gerenciamento da Comunicação do Projeto 

Muito do conhecimento necessário ao desenvolvimento dos negócios é tácito, logo, 

não codificado. Só circula nas conversas informais, face a face, sendo cada vez mais importante 

para todos os tipos de transações comerciais (Meira, 2013). Para o PMI (2013), o gerenciamento 

das comunicações do projeto inclui os processos necessários para assegurar que as informações 

do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, 

gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente dispostas de maneira oportuna e apropriada. 

Os gerentes de projetos passam a maior parte do tempo se comunicando com os membros da 

equipe e outras partes interessadas do projeto, quer sejam internas (em todos os níveis da 

organização) ou externas à organização. A comunicação eficaz cria uma ponte entre as diversas 

partes interessadas do projeto, que podem ter diferenças culturais e organizacionais, diferentes 

níveis de conhecimento, e diversas perspectivas e interesses que podem impactar ou influenciar 

a execução ou resultado do projeto. Desta forma, os processos do gerenciamento da 

comunicação do projeto são (PMI, 2013a): 

1. Planejar o gerenciamento das comunicações: O processo de desenvolver uma 

abordagem apropriada e um plano de comunicações do projeto com base nas 

necessidades de informação e requisitos das partes interessadas, e nos ativos 

organizacionais disponíveis; 

2. Gerenciar as comunicações: O processo de criar, coletar, distribuir, armazenar, 

recuperar e de disposição final das informações do projeto de acordo com o plano 

de gerenciamento das comunicações; 

3. Controlar as comunicações: O processo de monitorar e controlar as comunicações 

no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto para assegurar que as necessidades 

de informação das partes interessadas do projeto sejam atendidas. 
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2.8.2.8 Gerenciamento dos Riscos do Projeto 

O Gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de planejamento, 

identificação, análise, planejamento de respostas e controle de riscos de um projeto. Os 

objetivos do gerenciamento dos riscos do projeto são aumentar a probabilidade e o impacto dos 

eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto. Os 

processos relacionados a esta área de conhecimento são (PMI, 2013a): 

1. Planejar o gerenciamento dos riscos: O processo de definição de como conduzir as 

atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto; 

2. Identificar os riscos: O processo de determinação dos riscos que podem afetar o 

projeto e de documentação das suas características; 

3. Realizar a análise qualitativa dos riscos: O processo de priorização de riscos para 

análise ou ação posterior através da avaliação e combinação de sua probabilidade 

de ocorrência e impacto; 

4. Realizar a análise quantitativa dos riscos: O processo de analisar numericamente o 

efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto; 

5. Planejar as respostas aos riscos: O processo de desenvolvimento de opções e ações 

para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto; 

6. Controlar os riscos: O processo de implementar planos de respostas aos riscos, 

acompanhar os riscos identificados, monitorar riscos residuais, identificar novos 

riscos e avaliar a eficácia do processo de gerenciamento dos riscos durante todo o 

projeto. 

2.8.2.9 Gerenciamento das Aquisições do Projeto 

Segundo o PMI (2013a), o gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos 

necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do 

projeto. A organização pode ser tanto o comprador quanto o vendedor dos produtos, serviços 

ou resultados de um projeto. O gerenciamento das aquisições do projeto abrange os processos 

de gerenciamento de contratos e controle de mudanças que são necessários para desenvolver e 

administrar contratos ou pedidos de compra emitidos por membros autorizados da equipe do 

projeto (PMI, 2013a). 
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O gerenciamento das aquisições do projeto também inclui a administração de todos os 

contratos emitidos por uma organização externa (o comprador) que está adquirindo os 

resultados do projeto da organização executora (o fornecedor), e a administração das obrigações 

contratuais atribuídas à equipe do projeto pelo contrato (PMI, 2013a). 

Segundo o PMI (2013a), os processos relacionados ao gerenciamento das aquisições 

do projeto são: 

1. Planejar o gerenciamento das aquisições: O processo de documentação das 

decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando 

fornecedores em potencial; 

2. Conduzir as aquisições: O processo de obtenção de respostas de fornecedores, 

seleção de um fornecedor e adjudicação de um contrato; 

3. Controlar as aquisições: O processo de gerenciamento das relações de aquisições, 

monitoramento do desempenho do contrato e realizações de mudanças e correções 

nos contratos, conforme necessário; 

4. Encerrar as aquisições — O processo de finalizar cada uma das aquisições do 

projeto. 

2.8.2.10 Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto 

O gerenciamento das partes interessadas do projeto inclui os processos exigidos para 

identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados 

pelo projeto, analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto, e 

desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz das partes 

interessadas nas decisões e execução do projeto. O gerenciamento das partes interessadas 

também se concentra na comunicação contínua com as partes interessadas para entender suas 

necessidades e expectativas, abordando as questões conforme elas ocorrem, gerenciando os 

interesses conflitantes e incentivando o engajamento das partes interessadas com as decisões e 

atividades do projeto. A satisfação das partes interessadas deve ser gerenciada como um 

objetivo essencial do projeto (PMI, 2013a). 

Segundo PMI (2013a), os processos relacionados ao gerenciamento das partes 

interessadas são: 

1. Identificar as partes interessadas: O processo de identificar pessoas, grupos ou 

organizações que podem impactar ou serem impactados por uma decisão, atividade 
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ou resultado do projeto e analisar e documentar informações relevantes relativas 

aos seus interesses, nível de engajamento, interdependências, influência, e seu 

impacto potencial no êxito do projeto; 

2. Planejar o gerenciamento das partes interessadas: O processo de desenvolver 

estratégias apropriadas de gerenciamento para engajar as partes interessadas de 

maneira eficaz no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto, com base na análise 

das suas necessidades, interesses, e impacto potencial no sucesso do projeto; 

3. Gerenciar o engajamento das partes interessadas: O processo de se comunicar e 

trabalhar com as partes interessadas para atender às suas necessidades/expectativas 

deles, abordar as questões à medida que elas ocorrem, e incentivar o engajamento 

apropriado das partes interessadas nas atividades do projeto, no decorrer de todo o 

ciclo de vida do projeto; 

4. Controlar o engajamento das partes interessadas: O processo de monitorar os 

relacionamentos das partes interessadas do projeto em geral, e ajustar as estratégias 

e planos para o engajamento das partes interessadas. 

2.9 O PROJECT MODEL CANVAS 

O detalhamento do Project Model Canvas (PMC) se faz necessário devido a sua 

utilização no framework GP2. Este modelo engloba um conjunto estruturado de fatores 

relacionados aos projetos e possui a característica de ser visualmente fácil de entender, 

colaborar e preencher. 

O PMC é uma metodologia de gerenciamento de projetos e gestão de portfólio que 

tem o objetivo de fornecer uma ferramenta prática que organize as ideias, deixe claros os 

objetivos, fases e torne todos os processos compreensíveis rapidamente mesmo para quem não 

está familiarizado com a nomenclatura técnica, tendo uma de suas inspirações no Business 

Model Generation, um modelo de projeção de novos negócios ou análise e reestruturação de 

um já existente com técnicas inovadoras, totalmente integradas e altamente visuais. 

(MALACHIAS, 2013) 

Este modelo é uma forma ágil e visual de elaborar um plano de projeto, seu uso é para 

conceber a lógica do projeto e permite montar um modelo mental do mesmo. A principal 

motivação do modelo é fornecer às partes interessadas o entendimento das relações entre os 

conceitos do projeto. Através de um canvas no formato de papel “A1”, são colados post-its com 
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frases curtas e objetivas, nas treze áreas que dividem o modelo (Finochio, 2013), conforme 

mostra a Figura 19. 

Figura 19 - Project Model Canvas 

 

Fonte: Finochio (2013). 

Para Finochio (2013), utilizando-se de perguntas como quê, por quê, como, quem, 

quando e quanto, que são primordiais para a construção da metodologia Project Model Canvas, 

e as distribuindo em áreas correlacionadas com a metodologia PMBok, são disponibilizadas ao 

gestor de projetos a obtenção de um brainstorming estruturado com o auxílio de blocos de post-

it e a interação com sua equipe do projeto e clientes, facilitando a participação dos stakeholders, 

que, em conjunto, colaboram e formatam a estrutura do início do projeto, com a finalidade de 

colocar em pauta todos pontos críticos que serão abordados no mesmo. A Figura 19 ilustra a 

disposição destas perguntas e deve ser observada de forma sobreposta à Figura 20. 
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Figura 20 - Blocos de perguntas do Project Model Canvas 

 
Finochio (2013). 

Silveira (2014) descreve os elementos visualizados no Project Model Canvas, 

conforme segue: 

O objetivo smart segue a premissa de ser específico, atingível, mensurável em uma 

determinada linha do tempo, e delimitar em alto nível suas fronteiras. Já o quadro de benefícios 

deve corresponder à geração de valores conquistados com a concretização dos pressupostos dos 

projetos. Podem incluir eficácia da utilização dos recursos, melhoria da imagem da empresa, 

ativos organizacionais e atendimento aos objetivos estratégicos da organização. Estes fatores 

respondam à pergunta “Por que?”. 

A pergunta “o quê?” é respondida com os quadros produtos e requisitos. Os produtos 

de um projeto também podem ser serviços ou podem gerar um resultado único. Requisitos estão 

relacionados à qualidade do produto ou serviço e podem ser representados por métricas 

estipuladas ou novas funcionalidades que têm a finalidade de gerar valores ao cliente. 

A classificação dos Stakeholders e equipe compõe a pergunta quem? Os stakeholders 

e fatores externos são listados nos quadros e podem incluir a frequência de controles necessários 

para monitoramento. Equipe são todos os atores gerenciados pelo gerente de projetos e que 

produzem entregas do projeto. 

Para formatação do questionamento “como?”, são necessárias as elucidações das 

premissas, dos grupos de entregas e das restrições do projeto. As premissas são suposições 

dadas como certas e que não estão sob o controle do gerente de projetos. As entregas, que 

podem ser finais ou intermediárias, são aquelas tangíveis, mensuráveis e integradas, produzidas 
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no projeto. Restrições são as limitações impostas ao trabalho realizado pela equipe do projeto; 

podem incluir restrições orçamentárias, disponibilidades de horários e/ou espaços. 

Para responder as perguntas “quando? e quanto?”, os quadros de riscos, linha do tempo 

e custos devem ser alimentados. Os riscos são eventos incertos e relevantes ao projeto; para 

cada evento significativo, devem-se implantar respostas para mitigá-lo. Linha do tempo é a 

visibilidade das etapas e prazos, distribuídos cronologicamente; essa visibilidade necessita 

compor as etapas intermediárias e finais. Os custos são representados pelas estimativas 

financeiras do projeto. 

2.10 LEAN 

Baseado no sistema de produção da Toyota, o movimento Lean revolucionou a 

manufatura, o desenvolvimento de produtos e gerenciamento da cadeia de suprimentos. A 

indústria japonesa tinha uma produtividade muito baixa e uma enorme falta de recursos, o que 

naturalmente a impedia de adotar o modelo de produção em massa (POPPENDIECK; 

POPPENDIECK, 2011). 

De acordo com o Lean Institute Brasil, o Lean é uma estratégia de negócios para 

aumentar a satisfação dos clientes através da melhor utilização dos recursos. A gestão Lean 

procura fornecer consistentemente valor aos clientes com os custos mais baixos (Propósito) 

através da identificação de melhoria dos fluxos de valor primários e de suporte (Processos) por 

meio do envolvimento das pessoas qualificadas, motivadas e com iniciativa (Pessoas). 

Segundo Taiichi Ohno (um dos criadores do sistema Toyota de produção), tudo que 

não gera valor para o cliente é desperdício. Ohno diz que o seu sistema trabalha com a redução 

de desperdício de acréscimos sem valor, reduzindo a linha de tempo entre o momento que o 

cliente faz um pedido até o momento em que o produto é entregue (POPPENDIECK; 

POPPENDIECK, 2011). 

Para um entendimento mais específico em relação à utilização do Lean, é importante 

apresentar o conceito proposto pelo italiano Vilfredo Federico Damaso Pareto (1848-1923), que 

verificou que para muitos eventos, 80% dos efeitos provêm de 20% das causas (MONTEIRO, 

2014). Este princípio ficou conhecido como o Princípio de Pareto ou regra 80-20. Desta forma, 

quando há um foco maior nas causas de determinados efeitos, tem-se a resolução de problemas 

e a agregação do valor para o cliente mais rapidamente. 
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O Lean, por sua vez, é conhecido como uma abordagem para entregar valor mais 

rapidamente para seus clientes, focando em melhorar o workflow dos produtos sendo entregues 

(SHALLOWAY et al., 2009). Ao aplicar o desenvolvimento Lean, eliminamos tempo e esforço 

(BECK, 2000). Assim, é possível focar nas principais causas e/ou necessidades dos clientes, 

buscando um melhor ROI. 

Nota-se então que o sistema Toyota de produção tem como foco o que gera valor para 

o cliente, melhorando o processo para que o esforço deste seja voltado para o que realmente 

agrega valor ao cliente. O foco da implementação desta abordagem deve estar nas reais 

necessidades dos negócios, e não na simples aplicação do lean.  

Complementando o conceito de Lean, aplicado em outro contexto, POPPENDIECK 

(2003) afirma que o desenvolvimento de software lean é a aplicação dos princípios da Toyota 

product development system para o desenvolvimento de software. Quando ele é aplicado 

corretamente, o desenvolvimento é de alta qualidade, além de ser realizado rapidamente e 

possuir um baixo custo. Uma das principais técnicas utilizadas no Sistema Toyota de Produção 

é o Kanban. A seção a seguir tem como objetivo explicar esta ferramenta e o seu contexto no 

GP2 (POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2003). 

O GP2 utiliza os contextos relacionados ao Lean, abordados neste trabalho, para a 

definição de um processo mais enxuto e com foco na resolução mais rápida dos problemas e na 

entrega de valor aos utilizadores do framework.  

2.10.1 Kanban 

A Produção Lean implementa técnicas como o Kanban em que a empresa tem um 

sistema logístico que permite receber dos seus fornecedores os produtos encomendados num 

sistema Just in Time (JIT), procurando eliminar desperdícios durante a produção do produto. 

Assim torna-se importante uma boa coordenação da cadeia de abastecimento no âmbito da 

Produção Lean, podendo contribuir para a redução em ou do número de fornecedores que 

existiam antes da implementação da Produção Lean (WOMACK, 1994). 

Segundo Tubino (1999), o Kanban começou na década de sessenta por engenheiros da 

Toyota Motors como um programa para controlar o fluxo da produção em todo seu sistema. 

Tinha como objetivos melhorar a produtividade e envolver a mão de obra neste. 

Kanban é uma palavra japonesa que significa cartão sinalizador, é utilizado no Sistema 

Toyota de Produção e também por essas empresas que aderiram à filosofia Lean para 
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representar, em um sistema puxado de produção, um sinal para que se puxe mais trabalho, ou 

seja, para que o processo seja alimentado. 

Em se tratando de desenvolvimento de software, utiliza-se Kanban para controlar o 

trabalho em progresso (ou Work in Progress (WIP)) para indicar quando novas tarefas devem 

ser puxadas, em outras palavras, indica quando um requisito deve ser analisado, desenvolvido, 

testado etc. O sinal para puxar mais trabalho se dá pela quantidade visual de trabalho em 

progresso subtraída de algum indicador de limite ou capacidade (GOMES, 2010). 

Segundo Oliveira (2014), o primeiro passo para aplicar o Kaban com sucesso é 

entender seu processo atual, visualizar o fluxo de trabalho e mapear o fluxo/cadeia de valor. 

Com isso, os desperdícios serão identificados, e o fluxo contínuo será estabelecido. O segundo 

passo é limitar o Work in Progress (WIP), ou seja, limitar as atividades em andamento para 

cada estágio desse processo. Limitar o WIP está relacionado à redução do tempo desde a seleção 

para o desenvolvimento até a entrega do produto, visando a aumentar a produtividade e a 

eliminar gargalos. O terceiro passo é estabelecer políticas explícitas para a garantia da 

qualidade. No Kanban, concentra-se em criar políticas explícitas que otimizem a qualidade e 

deem consistência ao sistema de entrega de software, essas políticas são usadas como base para 

a melhoria contínua. 

O próximo passo é medir o fluxo, algumas das métricas que podem ser utilizadas são: 

 Lead Time: tempo desde a solicitação do cliente até a entrega do mesmo; 

 Cycle Time: tempo desde que o item é selecionado até quando ele é entregue; 

 Throughput: é a média do número de itens produzidos em um determinado 

período de tempo;  

 Takt Time: tempo disponível para a produção dividido pela demanda do cliente; 

 Itens bloqueados: indica o tempo que cada item bloqueado levou para ser 

resolvido. 

De acordo com Oliveira (2014), o último passo é criar e manter um ciclo constante de 

melhorias, no qual a melhoria contínua seja responsabilidade de todos. O exemplo de um quadro 

Kanban está ilustrado na Figura 21. 
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Figura 21 - Exemplo de Quadro Kanban 

 

Fonte: Boeg (2010). 

2.11 GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETOS 

As metodologias ágeis de desenvolvimento de software possuem em comum 

propriedades e princípios, os quais possuem como arcabouço os valores descritos no Manifesto 

Ágil (DYBA, T.; DINGSOYR, 2008). 

O termo “ágil” aplicado na indústria de software foi criado em fevereiro de 2001, após 

um encontro em Utah, nos EUA. Como resultado do encontro, foi criada a “Agile Alliance”, 

uma organização que promove conceitos de agilidade para o desenvolvimento de software 

ajudando organizações na adoção destes conceitos, sendo publicado o Manifesto para 

Desenvolvimento Ágil de software (BECK, 2000). 

Métodos ágeis empregam princípios de ciclos iterativos, entrega rápida de software 

funcionando e simplicidade, como definidos no Manifesto para Desenvolvimento Ágil (BECK, 

2000). 

2.12 O MANIFESTO ÁGIL 

O Manifesto Ágil é definido por quatro princípios de valor. Uma boa forma de avaliar 

quanto ao que é o manifesto é que ele define preferências, e não alternativas, encorajando em 
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focar áreas específicas, e não simplesmente eliminar a outras quanto às práticas de engenharia 

e desenvolvimento de software. Os valores previstos no Manifesto Ágil são (AMBLER, 2002): 

Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas: Times de pessoas 

desenvolvem sistemas de software e para fazerem isso eles precisam trabalhar efetivamente 

juntos com programadores, testadores, gerentes de projeto, analistas e clientes; 

Software em funcionamento mais que documentação abrangente: Usuários irão 

compreender qualquer software produzido mais facilmente do que diagramas e documentações 

técnicas descrevendo a operação interna de um sistema. Documentação tem seu lugar, mas o 

objetivo principal em desenvolvimento de software é criar softwares, e não documentos; 

Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos: Apenas o cliente 

pode dizer o que ele deseja. Certamente ele pode não ter as habilidades necessárias para 

especificar um sistema, mas é detentor da necessidade. Desenvolvedores de sucesso trabalham 

próximos aos seus clientes, investindo esforço para descobrir suas necessidades e educá-los 

durante o caminho do projeto; 

Responder a mudanças mais que seguir um plano: Pessoas mudam suas prioridades 

por diversos motivos. À medida que o trabalho evolui no projeto, os envolvidos passam a 

entender melhor o domínio do problema. Os ambientes de negócios mudam, e a tecnologia 

muda com o tempo, mesmo que não seja para melhor. A mudança é uma realidade no 

desenvolvimento de software, e essa realidade precisa ser refletida no processo de software 

adotado. 

O manifesto tem como essência a definição de um novo enfoque de desenvolvimento 

de software calcado na agilidade, na flexibilidade, na habilidade de comunicação e na 

capacidade de oferecer novos produtos e serviços de valor ao mercado, em curtos períodos de 

tempo (HIGHSMITH, 2004). 

Além dos quatro princípios de valor supracitados, foram criados doze princípios que 

conduzem as práticas dos métodos, ferramentas e/ou processos de desenvolvimento ágil de 

software, listados: 

1. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente por meio da entrega rápida e contínua 

de um software de valor; 

2. Mudanças de requisitos são bem-vindas, mesmo que em uma etapa avançada do 

desenvolvimento; 

3. Faça entregas de software com frequência (variando entre um par de semanas a um 

par de meses), com uma preferência para um prazo curto; 
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4. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente juntos ao 

longo do projeto; 

5. Construa projetos cercado de pessoas motivadas. Ofereça a elas o ambiente e todo 

o apoio necessários, e acredite na sua capacidade para a realização do trabalho; 

6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para o time de 

desenvolvimento é a comunicação face a face; 

7. O software funcionando é a medida primária de progresso do projeto; 

8. Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentado. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante 

indefinidamente; 

9. Atenção contínua na excelência técnica e num bom projeto melhora a agilidade; 

10. Simplicidade é essencial; 

11. As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes auto-

organizadas; 

12. O time do projeto avalia seu desempenho refletindo como se tornar mais efetivo 

em intervalos regulares e ajusta seu comportamento de acordo com as descobertas. 

O Scrum contribuiu para que a partir de 2000, de acordo com Boehm (2006), 

acompanhássemos uma tendência para o desenvolvimento ágil de aplicações. A seção a seguir 

tem como objetivo apresentar de forma mais detalhada os conceitos relacionados ao Scrum, 

cujo entendimento é imprescindível para a leitura do framework do GP2. 

2.12.1 SCRUM 

De acordo com Schwaber (2013), o Scrum assume a premissa de que o 

desenvolvimento de software é muito complexo e imprevisível para ser planejado totalmente 

no seu início e que ao invés de realizarmos um planejamento detalhado prescritivo do projeto, 

deve-se usar o modelo empírico de controle de processos para garantir a visibilidade, inspeção 

e adaptação do planejamento do projeto. 

O Scrum é um processo ágil iterativo incremental para gestão de projetos e 

desenvolvimento de software (SOMMERVILLE, 2009). Seu foco é centrado na premissa de 

ser “uma estratégia de desenvolvimento flexível e holística, onde o time de desenvolvimento 

trabalha como uma unidade para alcançar um objetivo comum”, a qual se contrapõem as 

abordagens tradicionais e em cascata (SCHWABER, 2013). 
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O Scrum foi desenvolvido nas décadas de 80 e 90 por Ken Schwaber, Jeff Sutherland 

e Mike Beedle (CZELUSNIACK et al., 2005). Sua proposta foi concentrar principalmente nos 

aspectos gerenciais do desenvolvimento de software, baseando-se em conceitos do 

desenvolvimento iterativo, propondo ciclos de entregas entre duas semanas a 30 dias. Com 

objetivo de facilitar o entendimento entre o time, propôs-se um acompanhamento do projeto 

por meio de reuniões rápidas em pé, as chamadas Stand-up Meetings. Por dar menos enfoque 

em aspectos técnicos do processo de desenvolvimento de software, requer a utilização de outras 

práticas ágeis, tais como as de XP, para complementar o processo de desenvolvimento 

(CZELUSNIACK et al., 2005). 

2.12.1.1 O Processo SCRUM 

Segundo Cruz (2006), existem dois tipos de processos: Definidos e Empíricos. 

Processos definidos são aqueles que determinam o que deve ser feito, quando e como. Para um 

mesmo conjunto de variáveis de entrada, pode-se esperar o mesmo resultado sempre. Um 

exemplo bem conhecido de processo definido é o Rational Unified Process (RUP), da IBM 

(Rational). Os processos empíricos devem ser utilizados sempre que os processos definidos não 

forem adequados devido à complexidade do projeto, ou seja, sempre que não se conheçam todas 

as variáveis de entrada para que possa estabelecer um processo repetível (com a mesma saída 

sempre), o Scrum é um exemplo deste. 

O processo Scrum é composto principalmente de uma Sprint, que dura de uma a quatro 

semanas e deve possuir o tempo fixo, ou seja: Se a primeira Sprint possui uma semana, as 

demais também devem ser realizadas no mesmo tempo. 

O Scrum também é composto das cerimônias que ocorrem antes da Sprint, como o 

planejamento da Sprint (Sprint Planning meeting) e outros eventos que ocorrem após este 

marco, como o Sprint Review e o Sprint Retrospective. Há, além destes, um evento que ocorre 

durante as Sprints, chamado daily scrum meeting, que possui a periodicidade diária. A Figura 

22 ilustra este conjunto de etapas, que estão detalhadas a seguir. 
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Figura 22 - O processo SCRUM 

 
Fonte: Adaptado de Cochango (2010). 

2.12.1.2 Os papéis do Scrum 

O Scrum implementa um processo iterativo e incremental através de três papéis 

principais (SCHWABER, 2013): 

Product Owner: Representa os interesses de todos no projeto. Dentro de um projeto, 

ágil ou não, o Product Owner é o responsável pelo ROI de um projeto. Para isso, ele deve 

conhecer o projeto com uma visão de negócio para definir e priorizar todas as funcionalidades 

do produto. No Scrum, existem algumas técnicas que guiam e auxiliam o Product Owner a 

garantir o ROI e o andamento do processo. Seguem suas principais responsabilidades: Visão e 

metas; Escrever, Priorizar e Refinar requisitos; Fazer planos de entrega; Comunicação com o 

cliente; Estar sempre disponível. 

Time de desenvolvimento: Representa os interesses de todos no projeto. A equipe 

deve ser pequena, de 5 a 9 pessoas, porém pode ser maior. Quando se possuem equipes maiores, 

uma prática comum é a divisão da equipe em Scrum de Scrums. O time de desenvolvimento é 

responsável pela entrega de incrementos de produtos potencialmente utilizável no final de cada 

Sprint (SCHWABER, 2013); e 
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Scrum Master: Garante que todos sigam as regras e práticas do Scrum, além de ser o 

responsável por remover os impedimentos do projeto. O Scrum Master não é um líder de equipe 

ou gerente de projeto tradicional, e sim um facilitador para o time e, principalmente, um analista 

do processo Scrum (SOMMERVILLE, 2009). O Scrum Master é responsável pelo sucesso do 

projeto, e ele ajuda a aumentar a probabilidade de sucesso, ajudando o Product Owner a 

selecionar os mais valiosos Product Backlogs, e orientando o time no desenvolvimento de 

funcionalidades. 

Sabbagh (2013) ainda acrescenta que na prática esta divisão significa que questões das 

áreas de conhecimento de Projetos como escopo, tempo, custo, riscos, qualidade e recursos 

humanos não são centralizadas em uma única pessoa. Ao contrário, elas são dividias entre o 

Product Owner, Scrum Master e o Scrum Team em que cada um em sua função trabalha de 

maneira colaborativa, buscando sempre a satisfação dos clientes do projeto. 

2.12.1.3 As cerimônias do Scrum 

O processo Scrum define um conjunto de cerimônias, conforme detalhado a seguir:  

Sprint: O Sprint é a unidade básica de desenvolvimento no Scrum. É um esforço com 

tempo estabelecido, isto é, é restrito a uma duração específica. A duração é fixada com 

antecedência para cada sprint e dura normalmente entre uma semana a um mês, apesar de duas 

semanas ser o período comumente estabelecido (Czelusniack et al., 2005). 

Uma Sprint é um esforço com tempo estabelecido, isto é, é restrito a uma duração 

específica. A duração é fixada com antecedência para cada sprint e dura normalmente entre 

uma semana a um mês, apesar de duas semanas ser o período comumente estabelecido 

(CZELUSNIACK et al., 2005). 

Reunião de Planejamento (Sprint Planning Meeting): De acordo com Schwaber 

(2013), no início de um ciclo de sprint (cada 7 a 30 dias), uma reunião de planejamento de sprint 

é realizada. Os principais direcionamentos são: 

1. Selecionar o trabalho a realizar; 

2. Preparar o Sprint Backlog o qual detalha o tempo de cada trabalho a ser realizado 

pelo time; 

3. Identificar e comunicar quanto do trabalho será provavelmente finalizado durante 

o sprint atual; e 
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4. Deve ter o limite de oito horas, onde: as primeiras quatro horas contam com todo 

o time, e o objetivo é dialogar para priorizar o Product Backlog; as quatro horas 

finais contam com o time de desenvolvimento, definindo o planejamento para o 

sprint e assim estabelecendo o Sprint Backlog. Assim, cada pacote de trabalho, ou 

conjunto destes (dependendo da estimativa de duração de cada um, 

individualmente), é detalhado em atividades a serem realizadas em uma Sprint a 

partir da reunião de planejamento, utilizando-se da técnica de jogo do 

planejamento. 

O Planning Poker: O Planning Poker Cohn (2006) é uma forma de estimativa em 

conjunto, podendo ser feita como um jogo. Todos os membros do time, inclusive o Product 

Owner, participam de forma democrática para chegar a um consenso de estimativa, para cada 

item do Backlog, de forma objetiva e divertida. 

O primeiro passo do “jogo” é fornecer para cada membro da equipe um conjunto de 

cartas com uma sequência numérica. A sequência de Fibonacci (1,2,3,5,8,13,21 etc.) é usada. 

Existe uma lógica associada à escolha dessa sequência, pois os gaps são maiores à medida que 

os números aumentam, deixando clara a diferença entre os itens à medida que eles se 

distanciam. Uma vez que os gaps não são lineares, eles expressarão melhor as incertezas 

associadas às estimativas de grande dificuldade (PEREIRA et al, 2007). 

O jogo é iniciado selecionando o item de Backlog que o Product Owner e o time 

acreditam que seja o mais fácil de implementar, e a ele é associado o menor número da 

sequência. Depois o próximo item é selecionado, e é comparado o seu grau de dificuldade com 

os dos itens já estimados. Neste momento, cada participante da reunião seleciona uma carta, 

onde se acredita ter o grau de dificuldade associado ao item e o participante espera que todos 

os outros participantes terminem as suas seleções. Quando todos selecionaram as suas cartas, 

as mesmas são exibidas. E assim, havendo um consenso geral nas seleções feitas, o número da 

carta que corresponde ao tamanho (Size) é associado ao item. 

Em caso de divergência, é necessário que os participantes expliquem os motivos de 

sua escolha, para que todos possam refletir e validar a sua escolha. Finalizada a discussão, 

realiza-se uma nova rodada para que todos tenham a oportunidade de reavaliar seus julgamentos 

(PEREIRA et al., 2007). 

Esse processo segue até que seja encontrado um consenso. É importante que exista um 

moderador para que as discussões sejam produtivas, e não polemizadas. Esse ciclo é seguido 

até que todos os itens do Backlog sejam estimados (PEREIRA et al., 2007). 
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Reunião Diária do Scrum (Daily Scrum Meeting): Segundo Marçal et al. (2009), 

durante a execução das sprints, diariamente o time faz uma reunião de 15 min (quinze minutos) 

para acompanhar o progresso do trabalho e agendar outras reuniões necessárias. Na reunião 

diária (Daily Scrum Meeting), cada membro do time responde a três perguntas básicas: 

 O que eu fiz no projeto desde a última reunião? 

 O que irei fazer até a próxima reunião? 

 Quais são os impedimentos? 

Sprint Review e Sprint Retrospective: Ao final do Sprint, o time deverá ter gerado 

um Incremento do Produto entregável, que representa valor visível ao cliente. No último dia do 

Sprint, o time se reúne para duas reuniões consecutivas de inspeção e adaptação, ambas 

facilitadas pelo Scrum Master. A primeira reunião é chamada de Sprint Review, na qual é 

realizada a inspeção e adaptação do produto para verificar se o mesmo está como foi pensando 

e conta com a presença do Product Owner, enquanto a reunião de Sprint Retrospective, podendo 

ser chamada também de "lições aprendidas", em que o time levanta tudo de bom e ruim que 

aconteceu durante a execução do Sprint e procura estabelecer pontos de melhoria. Essas ações 

são levadas para o próximo Sprint a fim de melhorar o processo e/ou produto. O ciclo do Scrum 

é repetido até que se tenha finalizado todos os itens do Product Backlog (SILVA, 2015). 

2.12.1.4 Os artefatos do processo SCRUM 

O Scrum também prescreve alguns artefatos. Embora sejam poucos, são necessários 

para o funcionamento do processo e estão detalhados a seguir.  

Product Backlog: Na maioria das vezes, contém no início do projeto os itens 

necessários para começar o primeiro Sprint. É uma lista dinâmica, e a mesma pode sofrer 

alterações durante todo o andamento do projeto, como o cancelamento de itens, a mudança de 

prioridade, ou da própria descrição da funcionalidade (MOUNTAIN, 2009). 

Sprint Backlog: É uma lista de tarefas que o time irá trabalhar durante o Sprint. Os 

itens do Product Backlog que foram priorizados pelo Product Owner, e analisados pela equipe, 

que após estimativa inicial e a percepção do trabalho necessário se comprometeu a entregar 

dentro do Sprint, são depois distribuídos em tarefas formando o Backlog do Sprint (TAVARES, 

2008). 

Burndown Chart: Segundo Pereira et al. (2007), o Burndown é um gráfico muito 

simples que indica o consumo de horas diárias. O eixo X indica a escala de horas totalizando o 
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valor de horas estimado para a Sprint, e o eixo Y, os dias que representam o tamanho da Sprint 

de acordo com seu time-box, conforme ilustrado na Figura 23. 

Figura 23 – Gráfico de Burndown 

 

Fonte: Pereira et al. (2007). 

2.12.2 A programação extrema e o Desenvolvimento Dirigido a Testes 

Segundo Beck (2000), o Extreming Programming (XP) resultou da experiência do 

desenvolvimento do projeto C3 Payroll na Chrysler, projeto que consistia no desenvolvimento 

de um sistema de folha de pagamento. A partir do sucesso de XP no desenvolvimento do 

referido sistema, o processo passou a ser mais disseminado e popularizado, principalmente, no 

ambiente da orientação a objetos. Anteriormente ao projeto C3, o processo já tinha recebido 

importantes contribuições oriundas do desenvolvimento utilizando Smalltalk e de autores da 

área como Kent Beck, Martin Fowler e Ward Cunningham. Grande parte do sucesso de XP é 

devido a sua simplicidade e objetividade, possibilitando a disponibilidade do software ao cliente 

de forma rápida e eficiente, sem descartar, no entanto, a possibilidade de mudanças, visando 

cada vez mais ao melhoramento do sistema. 

O XP incorpora em sua metodologia uma série de elementos e práticas, tais como: A 

programação em pares; revisões de código; desenvolvimento orientado a testes; simplicidade e 

clareza no código, esperando mudanças nos requisitos do cliente; comunicação frequente com 

o cliente e entre os programadores (SOMMERVILLE, 2009). Uma das principais metodologias 

do XP, utilizada na fase de execução/monitoramento e controle na gestão de projetos de 

desenvolvimento de software com o GP2 é o TDD, explicado na seção a seguir. 
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2.12.2.1 Desenvolvimento Dirigido a Testes (TDD) 

Test-Driven Development (TDD, do português Desenvolvimento Orientado a Testes) 

consiste em um método ágil de desenvolvimento de software, o qual propõe uma abordagem 

baseada na repetição de ciclos curtos de desenvolvimento (BECK, 2003). O ciclo básico de 

uma abordagem baseada em TDD sugere três etapas: inicialmente o desenvolvedor escreve um 

caso de teste automatizado, o qual precisa falhar para assim definir a demanda de melhoria ou 

desenvolvimento da nova função; em seguida o desenvolvedor escreve a mínima quantidade de 

código suficiente para que o teste passe; por fim, o desenvolvedor refatora o código para 

padrões aceitáveis de codificação. (SHORE, 2008) 

Para Ambler (2010), tal como acontece com os testes tradicionais, quanto maior o 

perfil de risco do sistema, mais completos os testes precisam ser, ressaltando ainda que em 

ambos os testes, tradicionais ou TDD, não se está buscando a perfeição, em vez disso, está 

testando a importância do sistema. 

 Watkins (2009) discorre a respeito do feedback dos desenvolvedores adeptos ao TDD, 

mostrando que a técnica é recebida como uma abordagem muito valiosa. Complementa ainda 

que, é grande a necessidade de compreensão dos requisitos em nível de detalhe suficiente para 

capacidade de projetar um teste que mostre que o código atende ao requisito. A sequência do 

fluxo do processo de TDD é apresentada na Figura 24 e descrita a seguir (Beck 2000 apud 

PEREIRA, 2014). 

Escrever um Teste (Write a Test): Em TDD, a implementação de cada nova 

funcionalidade começa com a escrita de um teste. Este teste deve, inevitavelmente, falhar, uma 

vez que é escrito antes do recurso ser implementado. É fundamental que o teste falhe, do 

contrário, ou o recurso "novo" proposto já existe ou o teste está com defeito. Para escrever um 

teste, o desenvolvedor deve entender claramente a especificação e requisitos da função. O 

desenvolvedor pode fazer isso por meio de Casos de Uso ou Estórias de Usuários para cobrir 

os requisitos e as condições de exceção, e pode escrever o teste em qualquer framework de teste 

apropriado para o ambiente de software. O referido teste também pode ser uma modificação de 

um teste existente. Essa característica é o grande diferencial do Desenvolvimento Orientado a 

Testes, ante a prática comum de escrever testes de unidade após o código estar escrito: o 

desenvolvedor foca nos requisitos antes de escrever o código, uma diferença sutil, mas 

importante; 
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Verificar se o teste falha (Check if the test fails): Isso confirma que o teste está 

funcionando corretamente e que o novo teste não passa sem a necessidade de um novo código. 

Esta etapa também testa o próprio teste em si: exclui a possibilidade de que o novo teste sempre 

passa, e, portanto, é inútil; 

Escrever Código de Produção (Write Production Code): O próximo passo é escrever 

um código que faça com que o teste passe. O código escrito nesta fase não é perfeito, e pode, 

por exemplo, passar no teste de uma maneira deselegante. Isso é aceitável, pois as próximas 

etapas irão melhorar e aprimorar o código. Neste momento, a única finalidade do código é 

passar no teste. Nenhuma nova (e, portanto, não testada) funcionalidade deve ser prevista e 

permitida nesta fase; 

Executar todos os testes (Run all tests): Se todos os casos de teste passarem, o 

desenvolvedor pode ter a certeza de que o código preenche todos os requisitos testados. Este é 

um bom ponto de partida para começar a etapa final; 

Limpar o código e Refatorar (Clean up code e Refactor): Nesse momento, o código 

deve ser limpo, se necessário. Deve-se mover o código de onde era conveniente para passar no 

teste para onde ele pertence logicamente. São removidas quaisquer duplicações, certificar-se 

quanto aos nomes de variáveis, bem como se métodos representam o seu uso. É importante 

utilizar a regra de Beck (2000) de Design Simples quanto à clareza do código. Ao reexecutar 

os casos de teste, o desenvolvedor deve ter certeza de que o código refatorado não é prejudicial 

à outra funcionalidade existente. O conceito de eliminação de duplicações é importante em 

qualquer projeto de software. Neste caso, no entanto, também se aplica à remoção de qualquer 

duplicação entre o código de teste e código de produção; e 

Repetir (Repeat): O processo deve ser reexecutado com um novo teste, repetindo o 

ciclo para avançar com no desenvolvimento das funcionalidades. O tamanho dos passos entre 

escrita de teste, falha, codificação e refatoração deve ser sempre pequeno, algo entre 1 a 10 

edições para cada execução de teste. Se o novo código não satisfaz rapidamente um novo teste, 

ou outros testes falham inesperadamente, o desenvolvedor deve desfazer ou reverter a alteração 

do código, em vez de debugar o código. Para isso, é fundamental a execução de integração 

contínua entre as funcionalidades do sistema, fornecendo pontos de verificação – checkpoints 

– reversíveis. 
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Figura 24 – Sequência do fluxo do processo TDD 

 
Fonte: Beck (2000, apud Pereira (2014). 

2.13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresentou o embasamento teórico relacionado fundamental ao 

entendimento desta pesquisa, no tocante à gestão por processos de negócio e à gestão de 

projetos. Foram apresentadas as estruturas organizacionais que representam uma das principais 

bases do framework GP2, além dos processos provenientes do guia PMBok, utilizados em sua 

maioria pelo GP2. A tecnologia da informação, que representa atualmente boa parte das 

preocupações e dos avanços observados nas PMEs possuem direcionamento específico, quando 

estudadas no âmbito ao desenvolvimento de software, com a utilização do Scrum e de outros 

processos e/ou metodologias ágeis e do lean. 

Ainda de acordo com o que foi visto neste capítulo, é possível perceber a importância 

da utilização da gestão por processo de negócio BPM em PMEs, tornando-as mais maduras em 

relação ao entendimento, padronização, monitoramento, controle e automação de seus 

processos de negócios. 
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3 O FRAMEWORK GP2 

Este capitulo tem como objetivo explicar detalhadamente o GP2 formulado a partir de 

um conjunto de necessidades identificadas durante da pesquisa-ação utilizada neste trabalho. O 

GP2 tem o foco em duas vertentes: O BPM e a Gestão de Projetos. Através metodologia 

escolhida para este trabalho, foram selecionados processos que foram identificados como 

necessários para a execução do GP2 nas PMEs. O detalhamento da Melhoria de processos e da 

Gestão de projetos com o GP2 apresentam uma comparação com o ciclo de vida originário do 

guia CBOK e os que foram obtidos através das práticas e/ou processos provenientes do guia 

PMBok e das metodologias ágeis. 

Desta forma, com o intuito de contextualizar os principais processos do GP2, o 

presente capítulo será dividido em cinco partes: 

1. O Desenvolvimento do framework GP2; 

2. O Ciclo de Vida do framework GP2; 

3. Detalhamento do framework GP2; 

4. Gestão de projetos com o framework GP2; e 

5. Melhoria de processos com o framework GP2. 

3.1 O DESENVOLVIMENTO DO FRAMEWORK GP2 

Esta subseção visa descrever como foi o desenvolvimento do framework GP2 a partir 

da utilização da pesquisa-ação, descrita no capítulo 1. Ao todo, ocorreram quatro fases de ação-

investigação antes da definição e do experimento do GP2, detalhadas a seguir.  

De acordo com o ciclo de vida proposto por Tripp (2005), a pesquisa-ação inicia 

começa com um reconhecimento, que é uma análise situacional que produz ampla visão do 

contexto da pesquisa-ação, práticas atuais, dos participantes e envolvidos. Desta forma, faz-se 

necessário entender o contexto da organização em que a pesquisa aconteceu.  

3.1.1 Definição da Organização estudada 

O NUTES da UFPE surgiu através de um convênio com o Ministério da Saúde (MS), 

mais especificamente o programa Telessaúde Brasil Redes, que é uma das principais fontes de 

financiamento e de projetos do núcleo. 
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No Brasil, a telemedicina ainda é relativamente pouco desenvolvida. Algumas 

instituições pioneiras já utilizam esta ferramenta desde os anos setenta (Mattos, 2002; Nardon 

et al., 2000), no entanto, na maior parte das vezes, os sistemas de telemedicina utilizados apenas 

vinculam grandes centros médicos no Brasil e no exterior, limitando o acesso a esta tecnologia 

aos profissionais que trabalham em centros de excelência. 

Segundo Mattos (2002), várias “ações médicas à distância" podem ser realizadas 

através da telemedicina. Estas ações podem ser classificadas em dois grupos principais: 

atividades clínico-cirúrgicas e atividades de ensino. Dentre as principais atividades clínico-

cirúrgicas, destacam-se: 

  O Teleatendimento consiste na comunicação entre o paciente e o serviço 

médico para agendar consultas, conseguir informações sobre o serviço, 

internamento, transferências ou ainda dados relativos a uma determinada 

patologia; 

  A Teleconsulta é a realização de uma consulta médica entre dois pontos 

remotos. O paciente localiza-se fisicamente num ambiente junto a um médico 

e tem seus exames realizados e transmitidos para a equipe remota, para 

discussão e manuseio conjunto; 

  O Telediagnóstico é o envio dos dados do paciente (RxT, ECG, ultrassom, 

tomografias, dados laboratoriais etc.) para a avaliação e diagnóstico remoto. 

Em casos mais complexos, uma equipe pode solicitar a participação de várias 

outras na reavaliação dos exames através do sistema de 2ª opinião médica; 

  A Telemonitoração é a monitoração de pacientes através de equipamentos 

especializados como o ECG e a cardiotocografia, ligados a uma central de 

telemedicina; e 

  A Telecirurgia consiste na realização de uma cirurgia com o cirurgião e o 

paciente em ambientes distintos. Nesta situação, o cirurgião dirige o ato através 

da manipulação remota dos equipamentos cirúrgicos. 

Os principais serviços oferecidos pelo NUTES são justamente os de Teleatendimento, 

Teleconsulta e Telediagnóstico. Além destes serviços, existem projetos relacionados à inovação 

tecnológica em diversos âmbitos de atuação, assim como iniciativas voltadas ao ambiente 

acadêmico, entre outros.  

O NUTES possui como o principal programa o RedeNUTES, que é responsável pela 

prestação dos serviços de telessaúde para os 185 (cento e oitenta e cinco) municípios do estado 
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de Pernambuco, além de outros que utilizam seus serviços a partir de outros estados. Destes, o 

núcleo atende cerca de 1600 (mil e seiscentas) unidades de saúde. O núcleo opera com cerca de 

60 (sessenta) funcionários, que atuam nas áreas de gestão, atendimento, saúde e Tecnologia da 

Informação e é hoje um dos núcleos vinculados à universidade. 

Tendo em vista o contexto apresentado, referente à organização onde este trabalho foi 

realizado, esta pesquisa aborda os serviços supracitados e seus respectivos projetos fins, 

excluindo, portanto, os processos e/ou ações de cunho administrativo. As subseções a seguir 

descrevem as quatro fases da investigação-ação que convergiram para a definição do framework 

GP2. 

3.1.2 Primeira fase: Implantação do Processo SCRUM 

A pesquisa-ação, como uma forma de investigação-ação, é um processo corrente, 

repetitivo, no qual o que se alcança em cada ciclo fornece o ponto de partida para mais melhora 

no seguinte (Tripp, 2005). Diante do exposto, faz-se necessário descrever a primeira fase da 

definição do framework GP2. A primeira iniciativa para definição do GP2 foi a implantação do 

processo SCRUM na organização.  

O Scrum foi criado em 1996 por Ken Schwaber e Jeff Sutherland, como um método 

ágil que aceita que o desenvolvimento de software é imprevisível e formaliza a abstração, sendo 

aplicável a ambientes voláteis (SCHWABER, 1996). O relatório “PMI’s Pulse of the Profession 

2012” informa que 64% das organizações pesquisadas alcançaram os objetivos originais 

definidos para seus projetos. Dentro desse universo, um dos fatores de sucesso identificados foi 

o uso de práticas de gerenciamento de projetos ágeis (apontado por 68% dos pesquisados) (PMI 

2012). 

Embora algumas iniciativas de utilização do Scrum no NUTES tenham sito realizadas 

anteriormente, como trabalho intitulado “Desenvolvimento Distribuído de uma Aplicação de 

Telessaúde com a Metodologia Ágil SCRUM” de autoria de Luna (2008), não haviam indícios 

da utilização do processo nesta organização durante esta primeira fase. As equipes estavam 

divididas pelo conhecimento do negócio relacionado aos sistemas. 

Com isso, não havia um padrão para codificação, nem a troca de informação a respeito 

das soluções de desenvolvimento de software adotadas e dificuldade para replicar 

funcionalidades para outros sistemas. Haviam situações em que apenas um dos colaboradores 
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do núcleo conhecia o funcionamento e a arquitetura de um dos sistemas, gerando um enorme 

risco no caso da saída deste funcionário. 

Para resolver este problema, foi criado, inicialmente, um time coeso de cinco 

integrantes que possuíam conhecimento em comum em uma mesma tecnologia e/ou linguagem 

de programação. Foram definidos papéis, cerimônias e artefatos condizentes com a realidade 

do NUTES e com a o Scrum e, desta forma, o processo foi implantado na organização.  

Na primeira iteração, as atividades selecionadas para esta Sprint não foram entregues 

em sua totalidade e muitas destas tarefas foram recusadas, demonstrando uma necessidade de 

melhoria no Scrum. Apesar disso, os colaboradores se mostraram satisfeitos com a utilização 

do processo, além do que o monitoramento do andamento das atividades se tornou mais efetivo, 

uma vez que o feedback estava sendo realizado durante toda a Sprint, no ScrumBoard.  

3.1.3 Segunda fase: Melhorias no Processo SCRUM, Utilização do TDD e Inicio da 

Gestão por Processos de negócio 

Em um segundo momento, diante das necessidades de melhoria encontradas na 

primeira fase da pesquisa e da natureza incremental da investigação-ação, notou-se que o 

processo precisava de modificações. Ao mesmo tempo, percebeu-se em outras equipes de 

prestação de serviços do NUTES a necessidade de padronização dos processos e do registro de 

indicadores.  

Nas equipes de desenvolvimento de software, foi instituída a utilização do 

desenvolvimento dirigido a testes (TDD), buscando uma melhor garantia da qualidade, uma 

vez que ainda durante a codificação das funcionalidades, buscava-se um sistema mais robusto 

e com menos erros. 

Nas outras equipes, os principais processos, considerados chave para a execução dos 

serviços do NUTES começaram a ser identificados e mapeados. Os indicadores referentes a 

estes conjuntos de atividades foram levantados, assim como suas respectivas metas.  

Após esta fase, os entregáveis da equipe de desenvolvimento ficaram melhores, com 

uma taxa menor de rejeição e foram identificadas melhorias nos processos mapeados. Algumas 

delas foram colocadas em prática e surtiram efeitos positivos, como a melhoria do entendimento 

das atividades para as partes interessadas e a padronização dos registros de algumas das equipes 

do NUTES. 
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A partir da identificação dos indicadores dos processos do NUTES, foi possível iniciar 

uma configuração no repositório de atividades da organização, o RedMine. Isso permitiu que 

uma do setor relacionamento e atendimento, passasse a registrar a realização das tarefas em um 

sistema on-line, cujo o acompanhamento se tornou disponível para todo o núcleo. Essa melhoria 

tornou a utilização de planilhas obsoleta para alguns processos da equipe citada, os de Cadastro 

e de Atendimento. 

3.1.3 Terceira fase: Ampliação do Processo SCRUM e Inicio da Gestão de Projetos com 

base no PMBok 

Na terceira fase, ocorreu a ampliação da utilização do processo SCRUM para outras 

equipes de desenvolvimento de software. Inicialmente, foram estruturados novos times para a 

utilização do processo, de forma que estes foram organizados de acordo com a competência 

e/ou tecnologia dominada pela maioria de seus membros.  

Por outro lado, o planejamento, execução e o acompanhamento dos projetos do 

NUTES se tornaram mais necessários, uma vez que a organização fechou novos contratos e que 

antigas iniciativas precisavam de uma gestão mais efetiva. Desta forma, começou a ser 

utilizado, em um primeiro momento, o Project Model Canvas, uma versão reduzida e com maior 

facilidade de preenchimento em relação ao Plano de Gerenciamento de Projetos, uma vez que 

a organização contava com poucos recursos disponíveis para a gestão de projetos.  

Com a adesão do Project Model Canvas, veio também a necessidade de uma atenção 

maior ao planejamento. Com isso, foram incorporados à gestão dos projetos do NUTES as 

seguintes as atividades referentes aos grupos de processo de Iniciação e Planejamento e 

baseadas no PMBok:  

Iniciação: Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto e 

Identificar as Partes Interessadas; 

Planejamento: Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto; Coletar os 

Requisitos; Definir o Escopo; Definir as Atividades; Sequenciar as Atividades; Estimar os 

Recursos das Atividades; Estimar as Durações das Atividades; Desenvolver o Cronograma; e 

Identificar os Riscos; 

Estes processos foram selecionados para atender às necessidades imediatas dos 

projetos da organização, que em sua maioria estavam sendo realizados para solucionar 

problemas internos do próprio núcleo.  
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Com isso, os projetos passaram a possuir objetivos e características cada vez mais 

claras, ajudando em sua priorização e até mesmo na identificação de suas necessidades. A 

utilização dos processos citados acima, dos quais boa parte era realizado em conjunto com o 

Project Model Canvas se tornou padrão no NUTES. 

Por outro lado, começaram a surgir alguns gargalos: A gestão por processos de negócio 

se tornou cada vez mais necessárias, uma vez que começaram a aparecer problemas neste 

âmbito; As equipes de análise e de teste de software tiveram que atender aos interesses de três 

times de desenvolvimento distintos, gerando uma defasagem no tempo de atendimento às 

demandas; A necessidade de gestão por parte das outras equipes do NUTES aumentou, assim 

como a necessidade de processos padronizados para esta finalidade; 

3.1.4 Quarta fase: Estruturação do Framework GP2 

Diante das necessidades de integração e padronização dos processos relativos à gestão 

por processos de negócio e ao gerenciamento de projetos, foi necessária a identificação de 

práticas e/ou metodologias que pudessem atingir aos dos interesses do NUTES. Além disso, 

surgiram projetos requisitados por outras organizações ao núcleo e a execução e o 

monitoramento dos projetos se tornaram requisitos indispensáveis ao desempenho da 

organização. Foram incorporados os seguintes processos, baseados no PMBok e relacionados 

aos grupos de processos de planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento:  

Planejamento: Criar a Estrutura Analítica do Projeto; Estimar os Custos; Determinar 

o Orçamento; Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos; Planejar as Respostas aos Riscos; e 

Planejar as Aquisições; 

Execução e Monitoramento e Controle: Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto; 

Realizar o Controle Integrado de Mudanças; Validar o Escopo; Controlar o Cronograma; 

Controlar os Custos; Realizar a Garantia da Qualidade; Controlar a Qualidade; Desenvolver a 

Equipe do Projeto; Monitorar e Controlar os Riscos; Conduzir as aquisições; e Gerenciar o 

Engajamento das Partes Interessadas; 

Encerramento: Encerrar o Projeto ou Fase; Encerrar as Aquisições; 

Os critérios para seleção destes processos foram, em primeiro lugar, as lacunas de 

gerenciamento da organização. Ou seja: Foram escolhidos, inicialmente, os processos que 

supriam as necessidades mais imediatas do NUTES. Os processos relacionados ao 

planejamento de cada uma das áreas de conhecimento, sugeridos pelo PMBok também não 
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foram incluídos, uma vez que o framework aborda quais são as atividades extraídas do guia e 

incorporadas ao GP2 e como estas serão realizadas.  

Além disso, a necessidade pela gestão dos processos de negócio da organização 

cresceu bastante. Desta forma, foram incorporadas as fases do ciclo de vida baseado na proposta 

do CBOk, conforme demonstra a figura x. Desta forma, os processos também puderam ser 

analisados e melhorados com uma maior ênfase. As modificações nestes conjuntos de 

atividades, por outro lado, são planejadas e executadas de acordo com um prazo estipulado e 

gerenciadas conforme os outros projetos da organização, seguindo o framework GP2. 

Por fim, notou-se que os processos de gerenciamento de projetos também podem sofrer 

modificações, uma vez que podem surgir melhorias no GP2. Desta forma, estas atividades 

podem passar pela melhoria de processos, ressaltando a integração entre as duas áreas nas quais 

esta pesquisa se baseia e a característica de melhoria contínua do framework.  

3.2 CICLO DE VIDA DO FRAMEWORK GP2 

A utilização do framework GP2 segue o ciclo de vida definido na Figura 25. As fases 

do ciclo de vida estão detalhadas nas subseções a seguir.  

Figura 25 – Ciclo de vida do framework GP2 

Definir 
Estratégia

Realizar Análise 
dos Processos e 

Projetos

Executar o GP2

Analisar 
Resultados

 

Fonte: Autor. 

3.2.2 Definir Estratégia 

Esta fase do ciclo de vida é realizada exclusivamente pela diretoria da organização 

e/ou unidade organizacional similar. O objetivo desta fase de processo é identificar a estratégia 

a ser implementada através da utilização do framework GP2, os indicadores de processos e as 
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metas dos projetos. Em geral, esta estratégia é definida anualmente, com base nos resultados 

coletados no ano anterior, mas pode acontecer dependendo da necessidade da organização.  

3.2.2 Realizar Análise dos Processos e Projetos 

Segundo Freitas (2013), um serviço é um meio de fornecer algo que o cliente perceba 

que tem certo valor, facilitando a obtenção de resultados que os clientes desejam, sem que eles 

tenham que arcar com a propriedade de determinados custos e riscos.  

Embora estes serviços sejam ofertados diretamente para o cliente, são executados 

através de um conjunto de atividades que possuem a finalidade de entregar valor ao cliente, 

conforme mostra a Figura 26. Este agrupamento de tarefas com um objetivo baseado na 

estratégia da organização denomina-se de processo de negócio e é um dos componentes 

gerenciados através do GP2. 

Figura 26 – Componentes de um Serviço 

Entrada Atividades Enregas

SERVIÇO

 
Fonte: Adaptador de Freitas (2013). 

Por outro lado, PMI (2013a) conceitua que projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. A natureza temporária dos 

projetos indica que eles têm um início e um término definidos. O resultado do projeto pode ser 

tangível ou intangível. Embora elementos repetitivos possam estar presentes em algumas 

entregas e atividades do projeto, esta repetição não muda as características fundamentais e 

exclusivas do trabalho do projeto (PMI, 2013a). 

Desta forma, a triagem de processos e projetos tem como objetivo identificar a 

natureza de cada um destes conjuntos de atividades e direcioná-los ao gerenciamento adequado 

(seja relacionado a processos de negócio ou a projetos). 
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3.2.3 Executar o GP2 

A execução do GP2 é realizada conforme processos detalhados na descrição do 

framework GP2, neste capítulo.  

3.2.4 Analisar Resultados 

Nesta fase, os resultados provenientes da utilização do GP2 no caso dos projetos e da 

coleta dos indicadores em relação aos processos são analisados. Os indicadores relacionados 

aos processos são verificados mensalmente em uma reunião de acompanhamento. Caso as 

metas definidas para estes processos não sejam alcançadas, os motivos são documentados e são 

sugeridas modificações neste conjunto de atividades. Desta forma, assegura-se a melhoria 

contínua dos processos, uma vez que estes são analisados periodicamente, de forma que as 

melhorias são identificadas com frequência.  

 No caso dos projetos, os resultados são mensurados semestralmente, uma vez que 

estes possuem uma duração maior, embora existam reuniões de acompanhamento durante toda 

a sua execução. As subseções a seguir têm como objetivo apresentar o detalhamento do 

framework GP2.  

3.3 DETALHAMENTO DO FRAMEWORK GP2 

As duas grandes vertentes do GP2 são a gestão de processos e a gestão de Projetos. 

Para um melhor detalhamento, estas áreas de conhecimento foram divididas em dois 

subprocessos, responsáveis por planejar melhorias de processo e realizar a gestão do projeto. 

As atividades detalhadas a seguir são referentes ao relacionamento entre os serviços, seus 

respectivos processos e a ligação com a gestão de projetos. 

As próximas seções têm como objetivo detalhar cada um destes processos e/ou 

atividades. A nomenclatura dos processos descritos neste capítulo segue o seguinte padrão: 

<sigla_processo_pai> - <sigla_atividade> - <nome_atividade>, onde: 

<sigla_processo_pai >: Refere-se à sigla do processo pai da atividade, formada à 

partir das iniciais da nomenclatura do processo pai;  

<sigla_atividade>: É uma sigla composta pelas iniciais da nomenclatura da 

atividade; e 
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<nome_atividade>: É a nomenclatura da atividade. 

Antes de iniciar qualquer um dos processos, sejam relacionados à melhoria de 

processos de negócio ou à gestão de projetos com o GP2, é necessário o entendimento de 

algumas atividades que são imprescindíveis para o funcionamento deste framework, conforme 

visto no macroprocesso da Figura 27: 

1. Realizar Análise das Estruturas Organizacionais; 

2. Revisar Estruturas Organizacionais; 

3. Priorizar Projetos 

4. Coletar Informações iniciais de Processos; 

5. Priorizar Processos; 

Figura 27 - Macroprocesso MGP2 – Macroprocesso do Framework GP2 

 

Fonte: Autor. 

É importante salientar que dependendo da necessidade de ajustes nas estruturas 

organizacionais, as atividades responsáveis por realizar análise das estruturas organizacionais 

e revisar estruturas organizacionais podem ser feitas em paralelo com o processo Realizar 
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Gestão GP2, conforme demonstra a notação utilizada para descrição do “nó de decisão”, onde 

pode ocorrer ou não o paralelismo entre estas atividades.  

Destaca-se ainda o relacionamento existente entre os processos “Realizar a Gestão do 

Projeto” e “Planejar Melhorias de Processos”, onde os processos são implementados através do 

primeiro conjunto de atividades, enquanto pode existir a melhoria nos processos relacionados 

ao gerenciamento de projetos, cujas transições estão destacadas (em preto). 

MGP2-RAEO - Realizar Análise das Estruturas Organizacionais: As PMEs 

geralmente possuem recursos escassos, principalmente em setores de Tecnologia da Informação 

(TI) e finanças. A falta de especialização pode ser compensada com o conhecimento base de 

muitas áreas. As PMEs são "multifuncionais" e são boas na realização de mais de um trabalho 

ao mesmo tempo (BAZHENOVA et al., 2012). 

Segundo Kerzner (2001), os executivos perceberam que as organizações devem ser 

mais dinâmicas, ou seja, elas devem ser capazes de se reestruturar rapidamente conforme as 

necessidades do mercado. 

As corporações são desafiadas a criar estruturas que motivam e inspiram os 

trabalhadores e, efetivamente, consigam enfrentar a competitividade incansável de um mercado 

global (OLIVEIRA; SILVA, 2011). 

PMI (2013a) cita que a estrutura organizacional é um fator ambiental da empresa que 

pode afetar a disponibilidade dos recursos e influenciar a forma como os projetos são 

conduzidos. As estruturas organizacionais variam de funcionais a projetizadas, com uma 

graduação de estruturas matriciais entre elas. A Figura 28 demonstra a influência das estruturas 

organizacionais nos projetos, enfatizando a necessidade de uma análise detalhada em relação à 

estrutura organizacional e a disponibilidade e distribuição dos recursos nas PMEs. 
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Figura 28 - Influência das estruturas organizacionais nos projetos 

 
Fonte: PMI (2013a). 

MGP2-REO - Revisar Estruturas Organizacionais: Este processo é realizado 

quando, após a realização da análise das estruturas organizacionais, observa-se a necessidade 

da readequação das estruturas, a contratação de novos recursos, a divisão de trabalho entre as 

equipes, ou a manifestação do desejo de mudar de equipe, por parte dos recursos humanos da 

organização. 

A revisão das estruturas organizacionais deve ser realizada de forma cuidadosa, junto 

com o departamento de recursos humanos, área funcional similar e/ou responsáveis por esta 

função na organização. Este processo leva em conta a colocação de Kerzner (2001): A 

maturidade em gerenciamento de projetos em uma empresa segundo cinco fases de um ciclo de 

vida genérico, quais sejam: embrionária; reconhecimento da alta administração; 

reconhecimento da média gerência; crescimento e maturidade, conforme ilustrado na Figura 

29. Ainda segundo Kerzner (2001), as características de cada uma das fases são: 

1. As principais características da fase embrionária referem-se ao reconhecimento da 

importância do gerenciamento de projetos para a empresa. 

2. O reconhecimento da importância do gerenciamento de projetos pela alta 

administração, pode ser percebido pelos seguintes pontos: 

3. Visibilidade em termos de suporte; 

4. Entendimento da disciplina de gerenciamento de projetos; 

5. Estabelecimento de patrocinador no nível executivo e Postura favorável na 

mudança da forma de fazer negócios. 
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6. As principais características da terceira fase se referem à gerência de linha (o 

último nível na escala hierárquica). 

7. A fase de crescimento é caracterizada pelo desenvolvimento de uma metodologia 

de gerenciamento de projetos pela empresa e comprometimento com as atividades 

de planejamento. 

8. A última fase, a de maturidade refere-se ao desenvolvimento de um sistema formal 

de controle gerencial que integre custos e prazos, além do desenvolvimento de um 

programa educacional com o intuito de aumentar as competências em 

gerenciamento de projetos na empresa. 

Figura 29 - Ciclo de vida em Gerenciamento de Projetos 

 
Fonte: Kerzner (2001). 

Outro aspecto importante para a revisão das estruturas organizacionais é a motivação 

pelo trabalho. Segundo Campos (1992), esta é uma das áreas chaves da psicologia 

organizacional. Formalmente definida, a motivação é responsável pela ativação, direção, 

intensidade e persistência do esforço despendido no trabalho. 

Sendo assim, durante a revisão das estruturas organizacionais, podemos citar os 

aspectos que são levados em consideração: a fase da formação da equipe, a motivação dos 

membros da equipe, a familiaridade dos membros da equipe em relação ao serviço e/ou projeto 

e sua área de atuação e a disponibilidade temporal dos recursos. Após esta atividade, a estrutura 

organizacional é detalhada em um formato de um organograma simples e/ou uma Estrutura 

Analítica de Recursos (EAR) - dependendo do tipo da estrutura organizacional - subdividindo 

a PME por setores e/ou unidades de gestão. 

MGP2-PP - Priorizar Projetos: Em virtude da natureza exclusiva dos projetos, pode 

haver incertezas ou diferenças quanto aos produtos, serviços ou resultados criados por este. As 

atividades deste conjunto de atividades podem ser novas para os membros de uma equipe de 
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projeto, o que poderá exigir um planejamento mais dedicado do que outro trabalho de rotina 

(PMI, 2013a). 

Sendo assim, notou-se que a priorização de Projetos para a aplicação do GP2 é 

importante, pois faz com que haja um foco direcionado à natureza do trabalho que deve ser 

gerenciado pelo framework. Alguns fatores que podem favorecer esta classificação são: a 

Demanda de mercado; Oportunidade/necessidade estratégica de negócios; Solicitação de 

cliente; Avanço tecnológico; Falhas identificadas nos Projetos; Oportunidades de melhoria 

identificadas e que envolvem os Serviços e/ou Projetos;  

GP2-CIIP – Coletar Informações Iniciais dos Processos: Esta atividade tem como 

objetivo garantir que todos os documentos e/ou entradas necessárias para a realização das 

tarefas “Priorizar Processo” e “Planejar Melhorias do Processo” sejam identificados 

corretamente. Tem como pretexto obter um conjunto de informações que possa facilitar o 

planejamento da melhoria de processos, que é um dos subprocessos da gestão GP2 e garantir 

que a sua gestão será realizada da forma mais adequada.  

Uma das principais características desta atividade é a de que os Serviços devem possuir 

um detalhamento claro em relação aos processos que fazem parte dele. Para isso, um dos 

requisitos é a modelagem, utilizando a notação BPMN, destes processos. 

Esta atividade tem como objetivo identificar e priorizar os processos que são utilizados 

durante o fornecimento do serviço escolhido para utilização do Framework GP2. Esta 

priorização possui como objetivo a garantia de que haja um foco relacionado ao conjunto de 

processos mapeado. 

GP2-PPROC - Priorizar Processo: Esta atividade visa a formalizar o processo que 

foi selecionado naquele exato momento. Desta forma, todas as partes envolvidas na análise do 

processo serão notificadas adequadamente em relação ao conjunto de atividades que será 

mapeada e as principais informações coletadas até o momento. 

A seção a seguir tem como objetivo descrever como são abordados os processos 

relacionados à gestão de projetos pelo GP2. 

3.4 GESTÃO DE PROJETOS COM O FRAMEWORK GP2 

O processo responsável por realizar gestão do projeto foi baseado nos grupos de 

processos do PMBok. Desta forma, os principais marcos do ciclo de vida são baseados nos 

grupos de processos definidos pelo guia. 
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Assim como os grupos de processos, parte dos processos do guia PMBok também foi 

utilizada para construção do GP2. No entanto, foram realizadas modificações para garantir que 

a necessidade das informações coletadas e a utilização do processo estivessem adequados à 

organização. O quadro 3 demostra o relacionamento entre os grupos de processo e as áreas de 

conhecimento, com base no guia do PMI, assim como seus respectivos processos, que foram 

mantidos no GP2 e a Figura 30 ilustra o processo Realizar Gestão do Projeto. 
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Quadro 3 - Processo de gestão de projetos do GP2 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 30 - Processo RGP - Realizar Gestão do Projeto 

 

Fonte: Autor. 

As próximas subseções têm como objetivo detalhar os grupos de processos mantidos 

pelo GP2 que estão relacionados à gestão de projetos, que são: Iniciação, Planejamento, 

Execução / Monitoramento e Controle e Encerramento. 

3.4.1 Iniciação de projetos com o framework GP2 

O grupo de processos de iniciação do projeto contempla duas principais atividades: 

Identificar Partes Interessadas e Criar Termo de Abertura do Projeto, ambas baseadas no 

PMBok e que estão descritas a seguir. 

RGP-IPI - Identificar Partes Interessadas: Nesta atividade, as partes interessadas 

do projeto são identificadas. 

De acordo com (PMI, 2013b) os participantes do projeto Software pode ser interno ou 

externo à organização, e pode incluir a manutenção de software e pessoal de suporte de TI. Na 

identificação das partes interessadas, é importante considerar a sua localização geográfica, fuso 

horário e origens culturais. 

PMI (2013b) cita ainda que o engajamento das partes interessadas nos projetos 

incrementais é maior, conforme observado na Figura 31. As equipes de projeto de software, por 

vezes, usam a modelagem de personagens para identificar e analisar os interessados no projeto. 

Estes personagens visam agrupar os resumos dos principais interessados no projeto e seus 

respectivos seus interesses. O intuito desta modelagem é aumentar e apoiar a priorização dos 
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requisitos, intensificando o foco, compreensão e empatia para os usuários do sistema. Os 

atributos dos personagens podem incluir metas, influenciadores, perguntas e frustrações, além 

do conhecimento, atividades e interesses destes indivíduos. Esses atributos podem ser 

adaptados para projetos de software objetivando o fornecimento de uma base para a análise das 

partes interessadas (PMI, 2013a). 

Figura 31 - Relacionamento entre a visibilidade do produto e engajamento das partes interessadas 

 

Fonte: PMI (2013b). 

O PMI (2013a) descreve ainda que a modelagem de personagens propicia uma 

melhoria na tomada de decisão, mantendo uma equipe focada na entrega de requisitos de 

agregação de valor e nas características do produto. As equipes podem encurtar discussões 

referenciando personagens cuja equipe possui familiaridade em relação a suas necessidades e 

desejos. 

RGP-CTAP - Criar Termo de Abertura do Projeto: Desenvolvimento de um 

documento que autoriza formalmente a existência de um projeto e fornece o gerente de projeto 

com a autoridade para aplicar recursos organizacionais nas atividades do projeto (PMI, 2013a). 

Nesta atividade, especificamente, serão identificados, com base no Project Model 

Canvas (PMC), principalmente a Justificativa para o Projeto, os objetivos SMART e os 

benefícios a serem atingidos, além dos Produtos e/ou Serviços gerados e dos requisitos destes, 

além de outros aspectos que de acordo com o PMC devem ser preenchidos em detalhes menos 

precisos. 
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3.4.2 Planejamento de projetos com o framework GP2 

Este grupo de processos do GP2 é responsável pelo planejamento do projeto. As 

atividades e/ou processos envolvidos neste agrupamento estão detalhados a seguir. 

Segundo PMBok, o grupo de processos de planejamento consiste dos processos 

realizados para estabelecer o escopo total do esforço, definir e refinar os objetivos e desenvolver 

o curso de ação necessário para alcançar esses objetivos. Para um melhor entendimento, as 

atividades relacionadas ao planejamento de projetos com o framework GP2 foram agrupados 

no subprocesso chamado “Realizar Planejamento do Projeto”, cujas atividades estão baseadas 

nas áreas de conhecimentos propostas pelo guia PMBok, embora algumas adequações tenham 

sido realizadas para a realidade dos projetos das PMEs, conforme visualizado na Figura 32. 

Figura 32 - Subprocesso RPP - Realizar Planejamento de Projetos 

 

Fonte: Autor. 
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A divisão dos principais processos do subprocesso Realizar Planejamento de Projetos 

foi feita para contemplar cada uma das principais áreas de conhecimento do guia PMBok. As 

áreas identificadas foram: 

1. Realizar o Controle Integrado de Mudanças; 

2. Realizar Planejamento do Escopo do Projeto; 

3. Realizar Planejamento do Tempo do Projeto; 

4. Realizar Planejamento de Custos do Projeto; 

5. Realizar Planejamento de Riscos do Projeto; 

6. Realizar Planejamento de Aquisições do Projeto. 

Cada um destes processos será detalhado nas subseções a seguir. 

3.4.2.1 RCIM - Realizar o Controle Integrado de Mudanças 

Realizar o controle integrado de mudanças é o processo de revisar todas as solicitações 

de mudança, aprovar as mudanças e gerenciar as mudanças sendo feitas nas entregas, ativos de 

processos organizacionais, documentos do projeto e no plano de gerenciamento do projeto, e 

comunicar a disposição dos mesmos. Ele revisa todas as solicitações de mudança ou 

modificações nos documentos do projeto, entregas, linhas de base ou no plano de 

gerenciamento do projeto, e aprova ou rejeita as mudanças. O principal benefício deste processo 

é permitir que as mudanças documentadas no âmbito do projeto sejam consideradas de forma 

integrada, reduzindo os riscos do projeto que frequentemente resultam das mudanças feitas sem 

levar em consideração os objetivos ou planos gerais do projeto PMBok. 

Com base no PMBok, o GP2 também possui uma atividade responsável por realizar o 

controle integrado de mudanças. 

A estratégia desta atividade no GP2 é que todas as mudanças solicitadas no decorrer 

do projeto sejam documentadas (através de atas de reunião, e-mails de solicitação ou outros 

meios de comunicação) em um repositório unificado. Todas estas mudanças devem ser tratadas 

com a direção da organização, em conjunto com o gerente de projetos e os líderes das equipes 

envolvidas, com o objetivo de dirimir dúvidas e tomar as devidas decisões. 

As decisões proferidas durante as reuniões devem ser documentadas, as pessoas 

responsáveis pelas resoluções devem sem identificadas, além das respectivas ações, que devem 

ser especificadas e incumbidas adequadamente aos respectivos membros da equipe do projeto. 
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3.4.2.2 RPP-RPEP - Realizar Planejamento do Escopo do Projeto 

A área de conhecimento relacionada ao planejamento do escopo do projeto, de acordo 

com o guia PMBok contempla os seguintes processos: 

1. Planejar o gerenciamento do escopo: O processo de criar um plano de 

gerenciamento do escopo do projeto que documenta como tal escopo será definido, 

validado e controlado; 

2. Coletar os requisitos: O processo de determinar, documentar e gerenciar as 

necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do 

projeto; 

3. Definir o escopo; O processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do 

projeto e do produto; 

4. Criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP): O processo de subdivisão das 

entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente 

gerenciáveis; 

5. Validar o escopo: O processo de formalização da aceitação das entregas concluídas 

do projeto: 

6. Controlar o escopo - O processo de monitoramento do andamento do escopo do 

projeto e do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do 

escopo. 

Dentre os processos supracitados, no entanto, o processo realizar planejamento do 

escopo do projeto tem foco apenas na coleta dos requisitos, na definição do escopo e na criação 

da EAP, conforme pode ser observado na Figura 33. O processo “Planejar o gerenciamento do 

escopo” define e documenta como a equipe do projeto irá definir, validar e controlar o escopo. 

Como o GP2 define todo o processo, ferramentas e técnicas para o gerenciamento do escopo 

do projeto no contexto das PMEs, este processo foi suprimido do framework. 

Figura 33 - Subprocesso RPEP - Realizar Planejamento do Escopo do Projeto 

 

Fonte: Autor. 
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RPEP-CR - Coletar Requisitos: A primeira atividade do processo responsável por 

realizar o planejamento escopo do projeto tem a finalidade de coletar requisitos. 

De acordo com o PMI (2013a), as técnicas de coleta de requisitos mais comuns são: 

Entrevistas, Oficinas, Observações, Protótipos, Questionários, Técnicas de Criatividade em 

Grupo, Workshops, Técnicas de Tomadas de decisão em grupo, Benchmarking, análise de 

contexto e Análise de Documentos. 

A Prototipagem é uma técnica particularmente eficaz para a coleta de requisitos de 

software. Além disso, a demonstração de software de trabalho é uma técnica primária para 

desencadear o próximo conjunto de requisitos que devem ser implementados quando 

incrementos produtos são desenvolvidos (PMI, 2013a). 

Esta atividade gera a documentação dos requisitos, que descreve como os requisitos 

individuais atendem às necessidades do negócio para o projeto. Os requisitos podem começar 

em um alto nível e tornarem-se progressivamente mais detalhados conforme mais informações 

sobre estes são conhecidas. Antes das linhas de base serem estabelecidas, os requisitos devem 

ser não ambíguos (mensuráveis e passíveis de testes), rastreáveis, completos, consistentes e 

aceitáveis para as principais partes interessadas (PMI, 2013a). 

RPEP-DEP - Definir o Escopo do Projeto: A segunda atividade do planejamento do 

escopo do projeto é, por sua vez, responsável por definir o escopo do projeto. 

Segundo PMI (2013a), definir o escopo envolve a escolha das exigências que farão 

parte do âmbito do produto. Quando tratamos de projetos de software, este problema é 

comumente tratado por priorizar os requisitos, utilizando critérios que incluem os desejos e as 

necessidades das comunidades de clientes e usuários, bem como o valor acrescentado por cada 

requisito. Riscos, suposições e restrições também são levados em consideração. Para projetos 

Iterativos e incrementais, os produtos do escopo são inicialmente definidos na medida do 

possível, a um nível mais elevado, mas a definição do produto normalmente evolui durante o 

desenvolvimento iterativo. O escopo do projeto inicial pode ser ajustado conforme a definição 

do produto emerge (PMI, 2013b). Como saída desta atividade, é identificada a especificação do 

escopo do projeto, que contém uma lista das principais entregas, premissas e/ou restrições. A 

especificação do escopo do projeto documenta todo o escopo, incluindo o escopo do projeto e 

do produto. Ela descreve detalhadamente as entregas do projeto e o trabalho necessário para 

criá-las. Ela fornece também um entendimento comum do escopo do projeto entre as partes 

interessadas (PMI, 2013a). 

RPEP-CEAP - Criar a EAP: Como saída - e última atividade - do planejamento do 

escopo do projeto com o GP2, existe o processo responsável por criar a EAP. 
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EAPs orientadas à atividade são desejáveis para a maioria dos projetos de 

desenvolvimento de software porque o software é o produto dos processos cognitivos de 

desenvolvedores, sendo considerado intangível, e não envolve a fabricação de produtos de 

trabalho físicos (PMI, 2013a). 

De acordo com a extensão para projetos de Software do Guia PMBok, aos pacotes de 

trabalho em uma EAP incluem especificação das atividades de trabalho, dos produtos de 

trabalho ou de produtos a serem criados ou modificados por essas atividades de trabalho, bem 

como os critérios de aceitação para os produtos de trabalho ou entregas. Para projetos de 

software, o nível mais alto da EAP subdivide o projeto por processos ou atividade do ciclo de 

vida. Os produtos de trabalho e resultados são mostrados como saídas de atividades e tarefas 

em níveis mais baixos da EAP. 

Ciclos de desenvolvimento iterativo e incrementais podem ser usados durante a fase 

de construção de software. O escopo de requisitos ou características que podem ser 

implementadas durante um ciclo de iteração é determinada por períodos predeterminados e que 

não sofrem variações, também chamados de timebox. 

A velocidade da equipe de desenvolvimento pode ser baseada na experiência 

acumulada com medidas como desempenho para resolução de atividades. Outro aspecto do 

desenvolvimento iterativo e incremental é que em alguns dos ciclos iterativos, o ambiente de 

aprendizagem propicia aos clientes esclarecimento e a priorização dos requisitos e 

características do produto com base nas prioridades de agregação de valor e demonstrações 

periódicas de software trabalhando. 

Uma técnica para criação da EAP e posterior definição das atividades que serão 

realizadas em cada um dos pacotes de trabalho desta EAP é o planejamento em ondas 

sucessivas. Segundo PMI (2013a), esta é uma técnica valiosa para a progressiva elaboração do 

trabalho a ser realizado quando se usa uma EAP orientada a atividades em ciclos de vida de 

projetos de software.  

Uma vez que cada projeto de software resulta em um produto único, a maioria dos 

esforços empreendidos em sua criação exige inovação e resolução criativa de problemas para 

satisfazer as necessidades das partes interessadas, de forma que o detalhamento das entregas 

e/ou pacotes de trabalho pode demandar muito tempo para ser realizado. Utilizando o 

planejamento em ondes sucessivas, a EAP é criada de forma iterativa e incremental.  

Desta forma, à medida em que o projeto prossegue, os entregáveis do projeto são 

decompostos em componentes menores e mais gerenciáveis. A Figura 34 mostra o exemplo de 

uma EAP. 
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Figura 34 – Exemplo de uma EAP 

 
Fonte: PMI (2013a). 

3.4.2.3 RPP-RPTP - Realizar Planejamento do Tempo do projeto 

O gerenciamento do tempo do projeto é de suma importância em qualquer projeto e 

também está incorporada ao GP2. Nesta subseção, serão abordadas as atividades relacionados 

ao planejamento do cronograma do projeto, conforme ilustra o subprocesso representado pela 

Figura 35 a seguir. 

Figura 35 - Processo RPTP - Realizar Planejamento do Tempo do Projeto 

 
Fonte: Autor. 

RPTP-DAP - Definir Atividades do Projeto: A primeira atividade deste processo é 

responsável por definir atividades do projeto. Segundo (PMI, 2013a), definir as atividades 

consiste na identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir 

as entregas do projeto. O principal benefício deste processo é a divisão dos pacotes de trabalho 

em atividades que fornecem uma base para estimar, programar, executar, monitorar e controlar 

os trabalhos do projeto. 
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A principal técnica utilizada para dividir e subdividir o escopo do projeto e suas 

entregas em partes menores e mais fáceis de gerenciar. Estas atividades representam o esforço 

necessário para completar um pacote de trabalho (PMI, 2013a). A saída desta atividade é a lista 

de atividades a serem realizadas para entrega dos produtos e/ou serviços identificados para o 

projeto, visando atingir e/ou superar os objetivos deste. 

RPTP-SA - Sequenciar as Atividades: A segunda atividade do processo de 

planejamento do gerenciamento do tempo do projeto tem como objetivo sequenciar as 

atividades do projeto. 

Sequenciar as atividades consiste na identificação e documentação dos 

relacionamentos entre as atividades do projeto. O principal benefício deste processo é definir a 

sequência lógica do trabalho a fim de obter o mais alto nível de eficiência em face de todas as 

restrições do projeto (PMI, 2013a). 

Todas as atividades e marcos, com exceção do primeiro e do último, devem ser 

conectados a pelo menos um predecessor com uma relação lógica “término para início” ou 

“início para início” e a pelo menos um sucessor com uma relação lógica “término para início” 

ou “término para término”. As relações lógicas devem ser projetadas para criar um cronograma 

de projeto realista. O sequenciamento pode ser executado através do uso de software de 

gerenciamento de projetos ou do uso de técnicas manuais ou automatizadas (PMI, 2013a). 

Segundo o PMI (2013a), uma atividade predecessora é uma atividade que logicamente 

vem antes de uma atividade dependente em um cronograma. Uma atividade sucessora é uma 

atividade dependente que logicamente vem depois de outra atividade em um cronograma. Estes 

relacionamentos são definidos abaixo e ilustrados na Figura 37. 

1. Término para início (TI). Um relacionamento lógico em que uma atividade 

sucessora não pode começar até que uma atividade predecessora tenha terminado. 

Exemplo: Uma cerimônia de entrega de prêmios (sucessora) não pode começar até 

que a corrida (predecessora) termine. 

2. Término para término (TT). Um relacionamento lógico em que uma atividade 

sucessora não pode terminar até que a atividade predecessora tenha terminado. 

Exemplo: A redação de um documento (predecessora) deve ser terminada antes 

que o documento seja editado (sucessora). 

3. Início para início (II). Um relacionamento lógico em que uma atividade sucessora 

não pode ser iniciada até que uma atividade predecessora tenha sido iniciada. 

Exemplo: A nivelação do concreto (sucessora) não pode ser iniciada até que a 

colocação da fundação (predecessora) seja iniciada. 
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4. Início para término (IT). Um relacionamento lógico em que uma atividade 

sucessora não pode ser terminada até que uma atividade predecessora tenha sido 

iniciada. Exemplo: O primeiro turno da guarda de segurança (sucessora) não pode 

terminar até que o segundo turno da guarda de segurança (predecessora) comece. 

Embasado no Guia PMBok, a principal saída do GP2 após o sequenciamento das 

atividades é o diagrama de rede do cronograma. Um diagrama de rede do cronograma do projeto 

é uma representação gráfica das relações lógicas, também chamadas de dependências, entre as 

atividades do cronograma do projeto (PMI, 2013a). A Figura 36 ilustra um diagrama de rede 

do cronograma do projeto. 

Uma outra forma de apresentação da sequência lógica entre as atividades, segundo 

Slack (1999) é o gráfico de Gantt. Este gráfico indica quando cada trabalho está programado 

para começar e terminar. Uma vantagem do uso deste gráfico é a possibilidade de “testar” 

múltiplas alternativas. 

Figura 36 - Tipos de relações de precedência 

 
Fonte: PMI (2013a). 

RPTP-ERA - Estimar os Recursos das Atividades: A terceira atividade do processo 

de planejamento do gerenciamento do tempo do projeto visa estimar os recursos das atividades. 

Segundo PMI (2013a), estimar os recursos das atividades é o processo de estimativa 

dos tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que serão 

necessários para realizar cada atividade. O principal benefício deste processo é identificar o 
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tipo, quantidade e características dos recursos exigidos para concluir a atividade, permitindo 

estimativas de custos e de duração mais exatas. 

Nos projetos que utilizam o GP2, esta estimativa é realizada seguindo ferramentas e 

técnicas referenciadas pelo PMBok, conforme o quadro a seguir. Estas estimativas contemplam 

comumente as estimativas da equipe que irá executar o projeto em conjunto com o gerente de 

projetos. 

Em projetos desenvolvimento de Software, no entanto, este processo é distinto no 

seguinte ponto: Para cada atividade e/ou pacote de trabalho que envolve esta natureza de 

projeto, a equipe identificada como o recurso responsável pela realização a atividade atende aos 

princípios do SCRUM. De acordo com Schwaber (2013), o processo ágil baseia-se em 

princípios como: equipes pequenas de no máximo sete pessoas; com requisitos que são pouco 

estáveis ou desconhecidos; com ciclos curtos em que divide o desenvolvimento em intervalos 

de tempos de no máximo trinta dias, também chamados de sprints. 

Além disso, a estimativa dos recursos das atividades, no caso dos projetos de 

desenvolvimento de software será realizada de acordo com a natureza, a tecnologia e o 

conhecimento técnico das equipes. 

RPTP-EDA - Estimar as Durações das Atividades: A penúltima atividade deste 

processo, por sua vez, é responsável por estimar as durações das atividades. Este é o processo 

de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades 

específicas com os recursos estimados. O principal benefício deste processo é fornecer a 

quantidade de tempo necessária para concluir cada atividade, o que é uma entrada muito 

importante no processo para desenvolver o cronograma, de acordo com o PMI (2013a). 

A estimativa das durações das atividades utiliza informações sobre as atividades do 

escopo do trabalho, tipos de recursos necessários, quantidades estimadas de recursos e 

calendários dos recursos (PMI, 2013a). 

Ainda de acordo com PMI (2013a), a estimativa da duração das atividades pode ser 

feita através da utilização das seguintes ferramentas: 

1. Opinião especializada - A opinião especializada, guiada por informações 

históricas, pode fornecer informações sobre estimativas de duração ou durações 

máximas recomendadas para as atividades a partir de projetos anteriores similares; 

2. Estimativa análoga - A estimativa análoga é uma técnica de estimativa de duração 

ou custo de uma atividade ou de um projeto que usa dados históricos de uma 

atividade ou projeto semelhante. A estimativa análoga usa parâmetros de um 

projeto anterior semelhante, tais como duração, orçamento, tamanho, peso e 
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complexidade como base para a estimativa dos mesmos parâmetros ou medidas 

para um projeto futuro; 

3. Estimativa paramétrica: A estimativa paramétrica é uma técnica de estimativa em 

que um algoritmo é usado para calcular o custo e duração com base em dados 

históricos e parâmetros do projeto; 

4. Estimativas de três pontos: A precisão das estimativas de duração de uma atividade 

pontual pode ser aperfeiçoada considerando-se o seu grau de incerteza e risco. Esse 

conceito se originou com a Técnica de revisão e avaliação de programa (PERT em 

inglês). PERT usa três estimativas para definir uma faixa aproximada para a 

duração de uma atividade. 

a. Mais provável (tM). Essa estimativa é baseada na duração da atividade, 

dados os recursos prováveis de serem designados, sua produtividade, 

expectativas realistas de disponibilidade para executar a atividade, 

dependências de outros participantes e interrupções. 

b. Otimista (tO). A duração da atividade é baseada na análise do melhor 

cenário para a atividade. 

c. Pessimista (tP). A duração da atividade é baseada na análise do pior 

cenário para a atividade. 

Dependendo dos valores de distribuição assumidos na faixa das três estimativas, a 

duração esperada tE pode ser calculada usando uma fórmula: Distribuição Beta (da 

técnica PERT tradicional). tE = (tO + 4tM + tP) / 6. 

5. Técnicas de tomada de decisão em grupo: Abordagens de equipe, tais como 

“brainstorming”, técnica Delphi ou técnica de grupo nominal são úteis para o 

engajamento dos membros da equipe a fim de melhorar a exatidão e o 

comprometimento com as estimativas emergentes; 

6. Análise de reservas: As estimativas de duração podem incluir reservas para 

contingências, às vezes chamadas de reservas de tempo ou buffers no cronograma 

do projeto para considerar as incertezas no cronograma. As reservas de 

contingência são a duração estimada na linha de base do cronograma alocada para 

riscos identificados que são aceitos e para os quais respostas contingentes ou 

mitigadoras são desenvolvidas. 

Além disso, esta atividade também possui uma distinção em caso de projetos de 

desenvolvimento de software: As estimativas utilizando a técnica de Story Point devem ser 

utilizadas. A estimativa de complexidade por Story Point (Cohn, 2006) deve ser introduzida ao 



105 

  

 

processo de estimativa e priorização dos itens de backlog na reunião de planejamento da sprint. 

Segundo Marçal et al. (2007), de nove empresas que usam práticas de Scrum em seus processos, 

seis delas também usam o método Story Points. Esta descoberta corrobora com a introdução da 

prática de estimativas por complexidade na proposta de extensão do Scrum. 

Desta forma, recomenda-se a utilização da técnica de planejamento em ondas 

sucessivas, explicada neste capítulo, que, conforme descreve o PMI (2013b), é uma técnica de 

planejamento iterativo em que o trabalho a ser executado a curto prazo é planejado em detalhe, 

ao passo que o trabalho no futuro é planejado em um nível mais alto. É uma forma de elaboração 

progressiva. 

As estimativas relacionadas às entregas dos projetos de Software são detalhadas até o 

nível de pacote de trabalho. Estas estimativas devem ser pequenas o suficiente para caber em 

uma Sprint e não podem ter um tamanho maior do que estas iterações. Nesta atividade, é 

possível apontar como principal saída a atualização das estimativas das durações das atividades 

do projeto. A duração é fixada com antecedência para cada sprint e dura normalmente entre 

uma semana a um mês, apesar de duas semanas ser o período comumente estabelecido 

(CZELUSNIACK et al., 2005). 

Antes de cada Sprint, uma nova reunião de planejamento da Sprint é realizada, 

conforme definido no referencial teórico. A prática de reunião de planejamento é um evento 

colaborativo para planejar, e monitorar o progresso do projeto, sendo útil para encontrar 

antecipadamente os problemas (SCHWABER, 2013). 

De acordo com Schwaber (2013), no início de um ciclo de sprint (cada 7 a 30 dias), 

uma reunião de planejamento de sprint é realizada. Segundo os autores, um dos principais 

direcionamentos é preparar o Sprint Backlog o qual detalha o tempo de cada trabalho a ser 

realizado pelo time. A estimativa de cada pacote de trabalho que compõe a EAP de um projeto 

de desenvolvimento de software é realizada utilizando a técnica de estimativa de três pontos, 

supracitada, comparando a duração prevista para cada pacote de trabalho com a velocity do time 

de desenvolvimento durante cada Sprint. 

Velocity, por sua vez, é o esforço total que uma equipe é capaz de executar em um 

sprint. O número é obtido pela avaliação do trabalho (normalmente em pontos de Estórias de 

Usuário) concluído a partir de itens do backlog do último Sprint. A coleta de dados históricos 

da velocidade é uma diretriz para ajudar a equipe a compreender o quanto de trabalho que eles 

podem fazer em um Sprint (SCHWABER, 2013). 

Desta forma, é possível determinar uma relação entre o número de pacotes de trabalho 

que serão entregues por Sprint. O quadro detalhada a seguir demonstra a das estimativas, 
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utilizando a ferramenta de planejamento por ondas sucessivas e, posteriormente, a adição das 

atividades estimadas utilizando o método Story Points. 

RPTP-DC - Desenvolver o Cronograma: Por fim, desenvolver o cronograma é o 

último passo do processo responsável por realizar planejar o tempo do projeto. Neste ponto é 

realizada a análise de sequências das atividades, suas durações, recursos necessários e restrições 

do cronograma visando criar o modelo do cronograma do projeto. O principal benefício desta 

atividade é que a inserção das atividades do cronograma, suas durações, recursos, 

disponibilidades de recursos e relacionamentos lógicos na ferramenta de elaboração do 

cronograma gera um modelo de cronograma com datas planejadas para a conclusão das 

atividades do projeto (PMI, 2013a). 

O desenvolvimento de um cronograma de projeto aceitável é muitas vezes um processo 

iterativo. O modelo de cronograma é usado para definir as datas planejadas de início e fim das 

atividades e marcos do projeto. Algumas ferramentas são essenciais durante o desenvolvimento 

do cronograma (PMI, 2013a): 

1. Análise de rede do cronograma: A análise de rede do cronograma é uma técnica 

que gera o modelo do cronograma do projeto; 

2. Método do caminho crítico: O método do caminho crítico é um método usado para 

estimar a duração mínima do projeto e determinar o grau de flexibilidade nos 

caminhos lógicos da rede dentro do modelo do cronograma. 

De acordo com PMI (2013a), em qualquer caminho de rede, a flexibilidade do 

cronograma é medida pela quantidade de tempo que uma atividade do mesmo pode ser atrasada 

ou estendida a partir da sua data de início mais cedo sem atrasar a data de término do projeto 

ou violar uma restrição do cronograma. Conforme é possível observar na Figura 37, que 

exemplifica este conceito, o fluxo “A, C e D” totaliza 30 dias, de acordo com a duração de cada 

uma das atividades (5, 10 e 15 dias, respectivamente). Já a sequência “A, B e D” possui o total 

de 25 dias de duração. Desta forma, nota-se que o primeiro é considerado um caminho crítico, 

pois esta sequência possui uma duração maior e não admite atrasos na execução de suas tarefas. 
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Figura 37 - Exemplo do método do caminho crítico 

 

Fonte: PMI (2013a). 

A construção do cronograma é a principal saída desta atividade. O cronograma do 

projeto inclui pelo menos uma data de início e de término planejadas para cada atividade. Além 

disso, outro conjunto de ferramenta utilizada nesta atividade são as técnicas de otimização de 

recursos PMI (2013a): 

1. Nivelamento de recursos: Uma técnica em que as datas de início e término são 

ajustadas com base nas restrições de recursos, com o objetivo de equilibrar a 

demanda de recursos com o suprimento disponível. O nivelamento de recursos 

pode ser usado quando os recursos compartilhados ou de necessidade crítica só 

estão disponíveis em certas épocas, ou em quantidades limitadas, ou foram 

distribuídos demais, tal como quando um recurso foi designado para duas ou mais 

atividades durante o mesmo período de tempo; 

2. Estabilização de recursos: uma técnica que ajusta as atividades de um modelo de 

cronograma de tal maneira que os requisitos de recursos do projeto não excedam 

certos limites pré-definidos de recursos. Na estabilização de recursos, ao contrário 

do nivelamento de recursos, o caminho crítico do projeto não é mudado e a data de 

conclusão não pode ser atrasada. 
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3.4.2.4 RPP-RPCP - Realizar Planejamento de Custos do Projeto 

As atividades relacionadas ao planejamento de custos do projeto no GP2 estão 

descritas a seguir e estão ilustradas pela Figura 38. 

Figura 38 - Processo RPCP - Realizar Planejamento dos Custos do Projeto 

 

Fonte: Autor. 

RPCP-EC - Estimar os Custos: A estimativa de custos é a atividade de 

desenvolvimento de uma estimativa dos recursos monetários necessários para executar as 

atividades do projeto. O principal benefício deste processo é a definição dos custos exigidos 

para concluir os trabalhos do projeto. Algumas técnicas devem ser consideradas para realizar a 

estimativa dos custos (PMI, 2013a): 

1. A estimativa "bottom-up" é um método para estimar um componente do trabalho. 

O custo de pacotes de trabalho individuais ou atividades é estimado com o maior 

nível de detalhes especificados. O custo detalhado é então resumido ou repassado 

para níveis mais altos para ser utilizado em subsequentes relatórios e rastreamento; 

2. A estimativa de três pontos, explicada anteriormente neste capítulo; 

3. As estimativas de custos podem incluir reservas de contingências (algumas vezes 

chamadas de provisões para contingências) para considerar os custos das 

incertezas.  

As reservas de contingência fazem parte do orçamento da linha de base dos custos 

e estão designadas para riscos identificados que são aceitos (os que não foram 

eliminados e/ou mitigados) e para os quais respostas contingentes ou mitigadoras 

são necessárias; 

4. Aplicativos de software para o gerenciamento de projetos, planilhas 

computadorizadas, simulações e ferramentas estatísticas são usados para ajudar 

nas estimativas de custos. Essas ferramentas podem simplificar o uso de algumas 

técnicas de estimativa de custos e, portanto, facilitar uma rápida consideração das 

alternativas de estimativas dos custos. 
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Como saída desta atividade, podemos apontar as estimativas de custos das atividades, 

que são as avaliações quantitativas dos prováveis custos necessários para executar o trabalho 

do projeto. As mesmas podem ser apresentadas em formato resumido ou detalhado. Os custos 

são estimados para todos os recursos aplicados na estimativa de custos da atividade. 

RPCP-DO - Determinar o Orçamento: Uma das principais ferramentas utilizadas 

no GP2 para determinar o orçamento dos projetos é a agregação de custos. De acordo com PMI 

(2013a), as estimativas de custos são agregadas por pacotes de trabalho de acordo com EAP. 

Determinar o orçamento trata da agregação dos custos estimados de atividades individuais ou 

pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada. O principal 

benefício deste processo é a determinação da linha de base dos custos para o monitoramento e 

controle do desempenho do projeto (PMI, 2013a). 

As principais ferramentas, neste caso, são (PMI, 2013a): 

1. A agregação de custos, conforme supracitado; 

2. A análise de reservas, conforme citado no item anterior; 

3. A utilização de fundos deve ser reconciliada com quaisquer limites de recursos de 

fundos alocados ao projeto. Uma variação entre os limites de recursos e os gastos 

planejados às vezes provoca a necessidade de reagendamento do trabalho, visando 

o nivelamento das taxas de gastos. Isso pode ser atingido através da colocação de 

restrições de datas impostas para o trabalho no cronograma do projeto. 

3.4.2.5 RPP-RPRP - Realizar Planejamento de Riscos do Projeto 

Consta que o risco é uma ciência nascida no século dezesseis, durante a Renascença. 

A palavra risco tem origem na antiga palavra italiana “risicare”, que significa ousar (Hall, 

1998). Ward e Peppard (2002) definem risco como “o efeito acumulativo da probabilidade de 

incerteza que pode afetar positivamente (oportunidade) ou negativamente (ameaça) o projeto”, 

o que demonstra que gerenciar riscos de forma criteriosa é fundamental para o sucesso do 

projeto. 

Segundo PMI (2013a), o gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de 

identificação, análise, planejamento de respostas e controle de riscos de um projeto. O risco do 

projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo 

em um ou mais objetivos do projeto tais como escopo, cronograma, custo e qualidade. Um risco 

pode ter uma ou mais causas e, se ocorrer, pode ter um ou mais impactos (PMI, 2013a). 
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De acordo com Pritchard (2001), nem todo risco identificado precisa ser gerenciado, 

no entanto a decisão de qual risco gerenciar e como agir em relação a ele deve ser 

cuidadosamente analisada para evitar a geração de um risco negativo ao projeto. A Figura 39 a 

seguir apresenta o processo de planejamento do gerenciamento de riscos do GP2. 

Figura 39 - Processo RPRP - Realizar Planejamento de Riscos do Projeto 

 
Fonte: Autor. 

RPRP-IR - Identificar os Riscos: A primeira atividade deste processo, no GP2, é 

identificar os riscos. De acordo com PMI (2013a), neste ponto há a determinação dos riscos que 

podem afetar o projeto e de documentação de suas características. O principal benefício desse 

processo é a documentação dos riscos existentes e a capacidade que esta fornece à equipe do 

projeto de lidar com estes eventos incertos. 

Algumas das técnicas de coleta de requisitos também podem ser aplicadas para 

obtenção de informações sobre os riscos do projeto e as que serão mais utilizadas no GP2 foram 

detalhadas anteriormente neste capítulo. Segundo (PMI, 2013a), por outro lado, todos os 

projetos e seus planos são concebidos e desenvolvidos com base em um conjunto de hipóteses, 

cenários ou premissas. A análise destas proposições busca a validação destas em relação ao 

projeto. Ela identifica os riscos do projeto decorrentes do caráter inexato, instável, inconsistente 

ou incompleto das premissas. As técnicas de diagramas de riscos, no entanto, podem incluir 

(PMI, 2013a): 

1. Diagramas de causa e efeito. Também são conhecidos como diagramas de 

2. Ishikawa ou de espinha de peixe e são úteis para identificar as causas dos riscos; 

3. Diagramas de sistema ou fluxogramas. Mostram como os vários elementos de um 

sistema se inter-relacionam, e o mecanismo de causalidade; 

4. Diagramas de influência: Representações gráficas de situações que mostram 

influências causais, ordem dos eventos no tempo e outras relações entre variáveis 

e resultados. 

Além disso, os riscos podem ser identificados diretamente por especialistas com 

experiência relevante em projetos ou áreas de negócios semelhantes. Esses especialistas devem 

ser identificados pelo gerente do projeto e convidados a considerar todos os aspectos do projeto, 
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além de sugerir os riscos possíveis com base na sua experiência anterior e nas áreas de 

especialização (PMI, 2013a). O quadro 4 apresenta as entradas, ferramentas e/ou técnicas e as 

saídas desta atividade. 

Quadro 4 - RPRP-IR - Identificar os Riscos 

Identificar os riscos 

Entradas Ferramentas e/ou Técnicas Saídas 

Linha de base do escopo 
Técnicas de coleta de 

informações 
Registro dos riscos 

Estimativa de custos das 

atividades 
Análise de premissas  

Estimativas de duração das 

atividades 
Técnicas de diagramas  

Fatores ambientais da 

empresa 
Opinião especializada  

Ativos de processos 

organizacionais 
  

Fonte: Autor. 

RPRP-RAQR - Realizar Análise Qualitativa dos Riscos: A segunda atividade do 

GP2 no planejamento do gerenciamento dos riscos, por sua vez, é realizar Análise Qualitativa 

dos Riscos. De acordo com (PMI, 2013a), trata-se da priorização de riscos para análise ou ação 

adicional através da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto. O 

principal benefício deste processo é habilitar os gerentes de projetos a reduzir o nível de 

incerteza e focar nos riscos de alta prioridade. 

O processo “Realizar a análise qualitativa dos riscos” avalia a prioridade dos riscos 

identificados usando a sua probabilidade relativa ou plausibilidade de ocorrência, o impacto 

correspondente nos objetivos do projeto se os riscos ocorrerem, assim como outros fatores, 

como o intervalo de tempo para resposta e a tolerância a riscos da organização associada com 

as restrições de custo, cronograma, escopo e qualidade do projeto (PMI, 2013a). 

A avaliação do impacto de riscos investiga o efeito potencial sobre um objetivo do 

projeto, como cronograma, custo, qualidade ou desempenho, incluindo tanto os efeitos 

negativos das ameaças como os efeitos positivos das oportunidades (PMI, 2013a). 

Além disso, os riscos podem ser priorizados para uma posterior análise quantitativa e 

planejamento de respostas aos riscos com base na sua classificação de riscos. As classificações 

dos riscos são designadas com base na avaliação da sua probabilidade e impacto. A avaliação 
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da importância de cada risco e a prioridade de atenção é normalmente conduzida usando um 

quadro de referência ou uma matriz de probabilidade e impacto. Essa matriz especifica as 

combinações de probabilidade e impacto que resultam em uma classificação dos riscos como 

de prioridade baixa, moderada ou alta. Podem ser usados termos descritivos ou valores 

numéricos, dependendo da preferência organizacional (PMI, 2013a). 

Outra ferramenta que também é utilizada na atividade cujo objetivo é realizar a análise 

qualitativa dos riscos é a categorização dos riscos. Essa classificação é feita de acordo com a 

natureza de cada risco, assim como sua urgência, definida através da probabilidade e de seu 

respectivo impacto. 

Os riscos que exigem respostas a curto prazo podem ser considerados mais urgentes. 

Os indicadores de prioridade podem incluir a probabilidade de detectar o risco, o tempo para 

produzir uma resposta ao risco, sintomas e sinais de alerta e a classificação do risco. Em 

algumas análises qualitativas, a avaliação da urgência dos riscos pode ser combinada com a 

classificação dos riscos determinada a partir da matriz de probabilidade e impacto para gerar 

uma classificação final da gravidade dos riscos (PMI, 2013a). 

O quadro 5 apresenta as entradas, ferramentas e/ou técnicas e as saídas desta atividade. 

Quadro 5 - RPRP-RAQR - Realizar Análise Qualitativa dos Riscos 

Realizar a análise qualitativa dos riscos 

Entradas Ferramentas e/ou Técnicas Saídas 

Linha de base do 

escopo 

Avaliação de probabilidade e impacto 

dos riscos 

Atualização nos documentos 

do projeto 

Registro dos riscos Matriz de probabilidade e impacto  

 
Avaliação de qualidade dos dados 

sobre riscos 
 

 Categorização dos riscos  

 Avaliação da urgência dos riscos  

 Opinião especializado  

Fonte: Autor. 

RPRP-PRR - Planejar as Respostas aos Riscos: Por fim, há a atividade “Planejar as 

respostas aos riscos”, que trata do desenvolvimento de opções e ações para aumentar as 

oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. O principal benefício percebido 

desta atividade é a classificação dos riscos de acordo com as suas prioridades, injetando 
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recursos e atividades no orçamento, no cronograma e no plano de gerenciamento do projeto, 

conforme necessário (PMI, 2013a). 

Cada resposta ao risco requer uma compreensão do mecanismo pelo qual o risco será 

abordado. Esse é o mecanismo usado para analisar se o plano de resposta aos riscos está surtindo 

o efeito desejado. Ele inclui a identificação e a designação de uma pessoa (o responsável pela 

resposta ao risco) para assumir a responsabilidade por cada resposta ao risco acordada e 

financiada. As respostas planejadas devem ser adequadas à relevância do risco, ser realistas 

dentro do contexto do projeto, acordadas por todas as partes interessadas e ter um responsável 

designado (PMI, 2013a). 

Três estratégias que tipicamente lidam com ameaças ou riscos que podem ter impactos 

negativos nos objetivos do projeto, se ocorrerem, são prevenir, transferir e mitigar (PMI, 

2013a): 

1. A prevenção de riscos é uma estratégia de resposta ao risco em que a equipe do 

projeto age para eliminar a ameaça ou proteger o projeto contra o seu impacto. Ela 

envolve a alteração do plano de gerenciamento do projeto para eliminar totalmente 

a ameaça; 

2. A transferência de riscos é uma estratégia de resposta ao risco em que a equipe do 

projeto transfere o impacto de uma ameaça para terceiros, juntamente com a 

responsabilidade pela sua resposta. Transferir o risco simplesmente passa a 

responsabilidade de gerenciamento para outra parte, mas não o elimina; 

3. Mitigação de riscos, por sua vez, é uma estratégia de resposta ao risco em que a 

equipe do projeto age para reduzir a probabilidade de ocorrência, ou impacto do 

risco. Ela implica na redução da probabilidade e/ou do impacto de um evento de 

risco adverso para dentro de limites aceitáveis. 

Além disso, existem estratégias para tratar riscos positivos, que também são 

conhecidos como oportunidades. Segundo o (PMI, 2013a), são elas: 

1. Explorar: A estratégia explorar pode ser selecionada para riscos com impactos 

positivos quando a organização deseja garantir que a oportunidade seja 

concretizada. Essa estratégia procura eliminar a incerteza associada com um 

determinado risco positivo, garantindo que a oportunidade realmente aconteça; 

2. Melhorar: A estratégia melhorar é usada para aumentar a probabilidade e/ou os 

impactos positivos de uma oportunidade. Identificar e maximizar os principais 

impulsionadores desses riscos de impacto positivo pode aumentar a probabilidade 
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de ocorrência. Exemplos de melhoria de oportunidades é o acréscimo de mais 

recursos a uma atividade para terminar mais cedo; 

3. Compartilhar: Compartilhar um risco positivo envolve a alocação integral ou 

parcial da responsabilidade da oportunidade a um terceiro que tenha mais 

capacidade de explorar a oportunidade para benefício do projeto. 

Por fim, existe uma estratégia que pode ser utilizada tanto em caso de estratégias de 

resposta aos riscos ou às ameaças. De acordo com (PMI, 2013a), a aceitação de risco é uma 

estratégia de resposta pela qual a equipe do projeto decide reconhecer a existência do risco e 

não agir, a menos que o risco ocorra. Essa estratégia é adotada quando não é possível ou 

econômico abordar um risco específico de qualquer outra forma. 

3.4.2.6 RPP-RPAP - Realizar Planejamento de Aquisições do Projeto 

A única atividade do processo de planejamento das aquisições do projeto no GP2 é 

Planejar o Gerenciamento das aquisições. 

RPAP-PGA - Planejar o Gerenciamento das aquisições: Trata-se da documentação 

das decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando fornecedores 

em potencial. Identifica também as necessidades do projeto que podem, ou devem ser melhor 

atendidas com a aquisição de produtos, serviços ou resultados fora da organização do projeto, 

em comparação com as necessidades do projeto que podem ser efetuadas pela equipe do projeto 

(PMI, 2013a). 

Uma das principais ferramentas utilizadas nesta atividade é a análise de fazer ou 

comprar. Esta análise é uma técnica geral de gerenciamento usada para determinar se um 

trabalho específico pode ser melhor realizado pela equipe do projeto ou se deve ser comprado 

de fontes externas. Às vezes o recurso existe na organização do projeto, mas pode estar alocado 

para outros projetos; nesse caso, pode ser necessário obter recursos fora da organização a fim 

de cumprir os compromissos do cronograma (PMI, 2013a). 

Outra ferramenta é a pesquisa de mercado, que inclui a análise das capacidades dos 

setores e vendedores específicos. As equipes de aquisições podem se basear em informações 

obtidas em conferências, críticas online, e em uma variedade de fontes para identificar 

capacidades de mercado. A equipe também pode refinar objetivos específicos de aquisições 

para se basear em tecnologias estabelecidas, enquanto equilibra os riscos associados com a 

gama de vendedores que podem fornecer os materiais ou serviços desejados (PMI, 2013a). O 
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quadro 6 apresenta as entradas, ferramentas e/ou técnicas e as características desta atividade no 

GP2. 

Quadro 6 - Planejar o Gerenciamento das aquisições: Entradas, Ferramentas e/ou Técnicas e Saídas. 

Planejar o gerenciamento das aquisições 

Entradas Ferramentas e/ou Técnicas Saídas 

Documentação dos 

requisitos 

Análise de fazer 

ou comprar 

Critérios de 

seleção de fontes 

Registro dos riscos 
Pesquisa de 

mercado 

Decisões de fazer 

ou comprar 

Cronograma do projeto 

Estimativas de custos das atividades 
Reuniões 

Solicitações 

de mudança 

Fonte: Autor. 

3.4.3 Execução/Monitoramento e Controle de projetos com o framework GP2 

De acordo com PMBok, a abordagem da execução e do monitoramento dos projetos é 

tratada de forma separada. No GP2, no entanto, estes grupos de processo são abordados de 

forma conjunta, uma vez que este último é uma versão reduzida do primeiro. 

Diante das necessidades da organização na qual foi realizada a pesquisa-ação para 

elaboração do GP2, foi selecionado um conjunto de necessidades que são consideradas 

importantes para a gestão de projetos em PMEs e/ou empresas com características similares. 

Desta forma, na execução de projetos com o GP2, foram identificados os processos que seguem, 

baseados no PMBok e descritos como atividades deste framework: 

1. Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto; 

2. Controlar o Cronograma; 

3. Controlar os Custos; 

4. Realizar a Garantia da Qualidade; 

5. Mobilizar a Equipe do Projeto; 

6. Desenvolver a Equipe do Projeto; 

7. Gerenciar a Equipe do Projeto; 

8. Gerenciar as Comunicações; 

9. Conduzir as aquisições; 
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10. Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas. 

Da mesma forma que os processos anteriores, ocorreu a identificação de processos 

importantes para a organização na qual a pesquisa aconteceu. Para realizar o monitoramento 

dos projetos, no entanto, foram selecionados os seguintes processos (que aqui equivalem a 

atividades) do PMBok e que estão incorporados ao GP2: 

1. Realizar o Controle Integrado de Mudanças; 

2. Validar o Escopo; 

3. Controlar a Qualidade; 

4. Monitorar e Controlar os Riscos. 

A Figura 40 demonstra a relação entre as atividades supracitadas, que foram originadas 

dos grupos de processo de Execução e Monitoramento de Projetos, de acordo com o PMBok. 

As subseções a seguir apresentam a descrição de cada uma das atividades relacionadas ao 

processo Execução/Monitoramento e Controle. 
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Figura 40 - Processo REMP - Realizar Executar/Monitorar Projeto 

 
Fonte: Autor. 

REMP-RRIP - Realizar a Reunião Inicial do Projeto: Trata-se da apresentação 

formal do projeto a todas as partes interessadas. Nesta reunião, um dos principais pontos é o 

fato de que tomam conhecimento do gerente de projetos, do escopo do projeto, das 

justificativas, objetivos, benefícios, das restrições e/ou demais aspectos relacionados a este 

conjunto de atividades. 
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No GP2, utiliza-se nesta reunião a ferramenta PMC, que foi apresentada e detalhada 

no capítulo de referencial teórico. Esta ferramenta pode ser atualizada, durante a reunião inicial 

do projeto, contando com o apoio de todas as partes interessadas envolvidas nesta ocasião. 

REMP-CA - Conduzir as Aquisições: No GP2 este processo possui uma natureza 

bastante simplificada. Trata-se da condução das aquisições idealizadas durante a identificação 

das necessidades de compras de recursos para o projeto. O processo ocorre através da revisão 

da uma lista que contém todos os itens a serem adquiridos para todos os projetos da organização. 

Assim, durante a aquisição, existe a possibilidade de baratear custos de produtos, serviços, e/ou 

entrega através da negociação com os fornecedores, uma vez que vários projetos serão 

atendidos ao mesmo tempo por estas aquisições.  

Depois disso, os potenciais fornecedores são identificados e listados e é realizada uma 

análise de benefício agregado pelos produtos ofertados por cada um destes vendedores, bem 

como a reputação de cada um. A partir deste ponto, ocorre a escolha do fornecedor dos produtos 

e/ou serviços a serem adquiridos pelo projeto, bem como a confecção do contrato, realizado e 

validado pelo setor administrativo/financeiro da instituição e aprovado pela diretoria. 

REMP-MEP - Mobilizar a Equipe do Projeto: Quando a equipe é pré-designada, 

há a negociação entre a gestão do projeto, os líderes de equipe e a diretoria, para identificar se 

as pessoas pré-selecionadas estão aptas a participar do projeto. Em alguns casos, ocorre o 

remanejamento de colaboradores de equipes distintas, dependendo de seu interesse pelas 

atividades do projeto, afinidade e conhecimento. 

Caso contrário, há a necessidade de contratar nossos recursos humanos para o projeto. 

Neste caso, o procedimento segue os seguintes passos: 

1. Há identificação do perfil dos candidatos, o envio da oferta de vaga para os meios 

de comunicação; 

2. Ocorre a seleção dos candidatos para entrevistas, dependendo de seus respectivos 

perfis. Os principais entrevistadores são o gerente de projetos e o líder da equipe 

em que o candidato irá atuar; 

3. Após a entrevista, cada um dos candidatos é submetido a um teste prático, 

relacionado à sua área de atuação na organização; e 

4. Por fim, os candidatos são selecionados de acordo com sua performance na 

entrevista e na prova prática. 

Em projetos, pacotes de trabalhos e/ou atividades de desenvolvimento de software, o 

GP2 recomenda que seja selecionada a equipe com maior afinidade com a tecnologia do projeto 
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a ser desenvolvido. Há a preferência por uma equipe que tenha experiência com o processo 

SCRUM, assim como o tamanho de uma equipe conforme preconiza este framework ágil. 

Desta forma, as equipes tendem a serem formadas por um número entre três a nove 

pessoas, que pela natureza do SCRUM devem ser mantidas trabalhando em conjunto com um 

número mínimo de modificações em sua composição. 

De acordo com França e Silva (2007), algumas recomendações gerais podem ser dadas 

quanto à formação de equipes balanceadas: 

1. Uma ampla cobertura dos perfis é sempre interessante. Encontrar diferentes tipos 

de personalidade ajuda o potencial do time, assim como diminuem o conflito; 

2. É importante ter um líder forte. Alguém que passe confiança, que não 

necessariamente domine os procedimentos, mas que em momentos críticos, chame 

a responsabilidade para si. Ele sempre procura trabalhar em conjunto com os 

colaboradores mais talentosos do grupo; 

3. Pensadores são fundamentais. É sempre importante ter alguém que seja bastante 

criativo e inteligente. 

4. Excesso de um mesmo perfil atrapalha. Geralmente, ter mais de um indivíduo 

exercendo o mesmo papel pode gerar conflitos e competições pelo papel; 

5. Saber quais perfis estão faltando pode ser decisivo. Deve-se aceitar a falta de 

determinados perfis, pois essa fraqueza pode ser compensada pelo 

autoconhecimento; 

REMP-OGTP - Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto: Segundo PMI 

(2013ª), é o processo de liderança e realização do trabalho definido no plano de gerenciamento 

do projeto e a implementação das mudanças aprovadas (através do gerenciamento integrado de 

mudanças) para atingir os objetivos do mesmo. O principal benefício deste processo é o 

gerenciamento do trabalho do projeto para que ocorra conforme o planejado. No GP2, a 

atividade responsável por orientar e gerenciar o trabalho do projeto ocorre de forma análoga à 

definição do PMBok. 

O gerente do projeto, juntamente com a equipe do projeto, orienta a execução das 

atividades planejadas e gerencia as diversas interfaces técnicas e organizacionais que existem 

dentro do projeto. O gerente de projetos também deve gerenciar quaisquer atividades não 

planejadas e determinar o curso de ação apropriado. O processo “orientar e gerenciar o trabalho 

do projeto” é diretamente afetado pela área de aplicação do projeto (PMI, 2013a). 

REMP-CAR - Cadastrar Atividades no Repositório: Esta atividade tem como 

objetivo realizar o cadastro de todas as atividades demandadas no repositório adequado. Esta 
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tarefa é realizada, em geral, pelos membros da equipe do projeto. É importante que o 

armazenamento das atividades seja realizado em um local adequado, com acesso disponível a 

todas as partes interessadas e facilidade de cadastro, manutenção e extração de relatório. O 

quadro 7 exemplifica um conjunto de informações obtidas para a configuração de um tipo de 

atividade executada pela equipe em um sistema de gerenciamento de projetos. 

Quadro 7 - Exemplo de configuração de tarefa em repositório. 

Nome da 

Atividade 

Descrição da 

Atividade 

Informações da 

Atividade 

Formato das 

Informações da 

Atividade 

Coletar 

Requisitos 

Determinar, documentar e 

gerenciar as necessidades e 

requisitos das partes interessadas 

a fim de atender aos objetivos do 

projeto 

Autor 
Nome do autor 

(Texto) 

Título Texto 

Descrição Texto 

Data 
Data do dia 

(dd/mm/aa) 

Solicitante 

Nome do 

solicitante 

(Texto) 

Fonte: Autor. 

Na primeira coluna, consta o nome e/ou tipo da atividade que deve ser configurada. 

Na segunda, a sua descrição. As últimas colunas referem-se às variáveis que devem ser 

cadastradas para cada tipo de tarefa novo no sistema de gerenciamento de projetos e ao formato 

em que estas devem ser registradas.  

REMP-EA - Executar Atividade: Trata da execução das atividades individuais do 

projeto. Cada membro da equipe será responsável pela execução de uma ou mais atividades, 

bem como cada uma destas pode ser compartilhada por mais de um colaborador. 

O repositório de atividades tem como objetivo listar cada uma destas atividades. Cada 

membro da equipe, responsável pela execução do trabalho do projeto deve sinalizar 

adequadamente a responsabilidade por aquela tarefa. 

Dependendo do repositório, é possível monitorar informações como o tempo de 

execução de cada atividade individual, o estado atual de cada uma (se esta já foi iniciada, está 

em andamento ou finalizada), assim como extrair relatórios, que servem para monitorar o 
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projeto em diversos aspectos, como tempo, custo, riscos, além do gerenciamento da equipe do 

projeto. 

REMP-RGQ - Realizar a Garantia da Qualidade: O processo “Realizar a garantia 

da qualidade” implementa um conjunto de ações e processos planejados e sistemáticos dentro 

do plano de gerenciamento da qualidade do projeto. A garantia da qualidade visa assegurar que 

uma saída futura ou uma saída não terminada, também conhecida como trabalho em andamento, 

seja concluída de forma a cumprir os requisitos e expectativas especificados (PMI, 2013a). No 

GP2, o funcionamento da atividade “Realizar a Garantia da Qualidade” é análogo à definição 

do PMBok para o processo de mesma nomenclatura. 

Neste caso, durante a execução do trabalho do projeto, cada líder técnico de equipe é 

responsável por realizar a garantia da qualidade, especificando procedimentos, normas e/ou 

melhores práticas para realizar a tarefa. 

Caso o líder não tenha o conhecimento técnico para executar as tarefas previstas para 

aquele pacote de trabalho, este deve sinalizar à gestão do projeto, para que as ações necessárias 

sejam tomadas. Estas iniciativas podem incluir a previsão de um treinamento para a equipe e 

devem ser documentadas como um possível risco para o projeto. Outras alternativas devem ser 

avaliadas neste caso, com o objetivo de eliminar e/ou mitigar este risco. 

No caso de projetos de desenvolvimento de software e/ou que envolvem pacotes de 

trabalho ou atividades desta natureza, o GP2 recomenda a utilização do TDD. Segundo Rios e 

Moreira (2006), o TDD consiste em iterações de desenvolvimento curtas, onde os casos de teste 

para cobrir uma nova funcionalidade (feature) são criados em primeiro lugar antes da 

implementação propriamente dita. A ideia principal é que cada desenvolvedor tenha a 

concepção de que não é possível desenvolver algo que ele mesmo não saiba como testar ou 

validar frente aos objetivos do sistema (requisitos). 

O TDD dá atenção à qualidade do código e design e também tem um significativo 

efeito sobre o quanto o precioso tempo de desenvolvimento é gasto para corrigir defeitos ao 

invés de desenvolver novas funcionalidades ou melhorar o código base do projeto existente 

(KOSKELA, 2008). 

O estudo de caso realizado por Nagappan (2008) analisa quatro projetos semelhantes 

da Microsoft e IBM que utilizaram TDD e projetos que não utilizaram TDD. O trabalho reforça 

que a utilização do TDD traz mais qualidade ao produto final, quando afirma que os resultados 

apresentados pelo comparativo indicam que a densidade de defeitos de pré-lançamento dos 

quatro produtos diminuiu entre quarenta por cento e noventa por cento em relação a projetos 

semelhantes que não utilizam a prática do TDD, conforme detalha a seção 4.6.2 deste trabalho. 
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REMP-CQ - Controlar a Qualidade: A realização do controle da qualidade no GP2 

é uma atividade responsável por validar se as entregas de trabalho atendem aos requisitos e 

objetivos especificados para o projeto. 

Em projetos de desenvolvimento de software, no entanto, esta atividade assume um 

critério mais técnico e formal e deve ser realizado em conjunto com a equipe de qualidade de 

software. Para entender melhor como funciona este controle, é importante o conhecimento de 

alguns conceitos relacionados ás inspeções e testes de software. 

Inspeções aplicadas no início do processo de desenvolvimento (isto é, com requisitos 

e documentação de projeto) são mais eficazes para o controle de qualidade de software. Testes 

frequentes em incrementos de produtos de software podem ser citadas como outra técnica 

suportada pelo controle de qualidade de software (PMI, 2013b). 

No caso do GP2, com os términos das sprints e a aplicação da ferramenta TDD, existe 

a necessidade de um teste de integração visando garantir uma entrega de qualidade de forma 

conjunta entre todas as partes do software desenvolvidas e que compõem um incremento 

funcional. Alguns defeitos não podem ser encontrados em nível de teste unitário, mas são 

revelados através da união de partes específicas do software produzido. Além disso, outra forma 

de realizar o teste é a utilização dos critérios de aceitação das histórias de usuário. Cada um 

destes pontos deve ser validado através do uso do sistema. 

REMP-RFA - Registrar Finalização da Atividade: Consiste em realizar o registro 

de finalização da atividade no repositório de atividades escolhido para utilização do GP2. 

GP2 recomenda que as atividades sejam validadas pelo líder técnico da equipe e/ou 

pelo gerente de projetos para assegurar que atendam aos requisitos especificados e aos objetivos 

do projeto. 

REMP-DEP - Desenvolver a Equipe do Projeto: Segundo PMI (2013a), 

desenvolver a equipe do projeto é o processo de melhoria de competências, da interação da 

equipe e do ambiente global da equipe para aprimorar o desempenho do projeto. O principal 

benefício deste processo é que ele resulta no trabalho de equipe melhorado, habilidades 

interpessoais e competências aprimoradas, empregados motivados, taxas reduzidas de 

rotatividade de pessoal, e numa melhoria do desempenho do projeto.  

Desta forma, o GP2 define o funcionamento desta atividade de forma análoga ao que 

especifica o PMBok. Os gerentes de projetos devem adquirir habilidades para identificar, 

construir, manter, motivar, liderar e inspirar as equipes de projetos a alcançar um alto 

desempenho de equipe e cumprir os objetivos do projeto. O trabalho em equipe é um fator 
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essencial para o êxito do projeto, e desenvolver equipes de projetos eficazes é uma das 

responsabilidades primárias do gerente de projetos (PMI, 2013a). 

É recomendável, no GP2, que este trabalho seja realizado em conjunto com a equipe 

de recursos humanos e/ou pessoas que desempenhem uma função similar na organização, com 

o objetivo de obter uma opinião e uma contribuição especializada. 

REMP-VE - Validar o Escopo: Trata-se basicamente da aceitação formal das 

entregas do trabalho executado durante o projeto. Segundo (PMI, 2013a), o principal benefício 

deste processo é que ele proporciona objetividade ao processo de validação e aumenta a 

probabilidade da aceitação final do produto, serviço ou resultado, através da validação de cada 

entrega realizada. 

REMP-GEP - Gerenciar a Equipe do Projeto: Esta atividade tem como objetivo 

acompanhar o desempenho dos membros da equipe do projeto, fornecer o feedback adequado 

e registrar e resolver as questões relacionadas ao grupo de trabalho à medida em que aparecem. 

Segundo (PMI, 2013a), o principal benefício deste processo que embasa esta atividade 

é que ele influencia o comportamento da equipe, gerencia conflitos, soluciona problemas, e 

avalia o desempenho dos membros da equipe. 

REMP-CCR - Controlar o Cronograma: No GP2, esta atividade funciona de forma 

análoga ao processo responsável por controlar o cronograma de acordo com o guia PMBok. 

Segundo (PMI, 2013a), este processo trata do monitoramento do andamento das 

atividades do projeto para atualização no seu progresso e gerenciamento das mudanças feitas 

na linha de base do cronograma para realizar o planejado. O principal benefício deste processo 

é fornecer os meios de se reconhecer o desvio do planejado e tomar medidas corretivas e 

preventivas, minimizando assim os riscos. 

Uma das principais ferramentas para o controlar o cronograma do projeto é a 

observação do andamento das atividades no repositório de atividades selecionado pela 

organização. Esta atividade deve ser complementada pela realização de reuniões regulares, para 

avaliar o andamento do projeto (PMI, 2013a). 

Em projetos de desenvolvimento de software, esta atividade é realizada com auxílio 

do gráfico de burndown (ou burndown chart), uma vez que os pacotes de trabalho e/ou 

atividades dos projetos desta natureza utilizam o processo scrum. 

Segundo Pereira (2014), o Burndown Chart é um gráfico exibido publicamente 

mostrando o trabalho restante no Sprint Backlog. Atualizado todos os dias, dá uma visão 

simples do progresso do sprint. Ele também fornece visualizações rápidas para referência. 

Existem também outros tipos de aplicações, como por exemplo, o burndown chart que mostra 
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a quantidade de trabalho para completar o compromisso para um lançamento do produto 

(normalmente abrangendo várias iterações).  

REMP-CCU - Controlar os Custos: É o processo de monitoramento do andamento 

do projeto para atualização no seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de 

base de custos. O principal benefício deste processo é fornecer os meios de se reconhecer a 

variação do planejado a fim de tomar medidas corretivas e preventivas, minimizando assim os 

riscos (PMI, 2013a). 

REMP-CRI - Controlar os Riscos: Segundo o PMBok, controlar os riscos é o 

processo de implementação de planos de respostas aos riscos, acompanhamento dos riscos 

identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação da 

eficácia do processo de riscos durante todo o projeto. O principal benefício desse processo é a 

melhoria do grau de eficiência da abordagem dos riscos no decorrer de todo o ciclo de vida do 

projeto a fim de otimizar continuamente as respostas aos riscos. 

Esta atividade do GP2 ocorre de forma análoga ao processo supracitado, uma vez que 

possui como base o guia PMBok. 

REMP-GEPI - Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas: Segundo PMI 

(2013a), trata-se do processo de se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para 

atender às suas necessidades/expectativas deles, abordar as questões à medida que elas ocorrem, 

e incentivar o engajamento apropriado das partes interessadas nas atividades do projeto, no 

decorrer de todo o ciclo de vida do projeto. No GP2, as necessidades das partes interessadas, 

em geral, são monitoradas através de uma lista e revisitadas durante as reuniões. As mais 

críticas são tratadas prioritariamente, enquanto as demais são acompanhadas. 

3.4.4 Encerramento de projetos com o framework GP2 

EP - Encerrar projeto: Esta atividade tem como objetivo principal documentar as 

lições aprendidas e os fatores de sucesso e/ou fracasso dos projetos, para que possam ser 

utilizados em referências futuras. As aquisições são encerradas, caso tenham existido. Um outro 

ponto bastante importante é documentar todas as lições aprendidas durante todo o projeto, as 

reivindicações e as melhorias que foram realizadas. Estes pontos servem de base para projetos 

posteriores. 
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3.5 MELHORIA DE PROCESSOS DE NEGÓCIO COM O FRAMEWORK GP2 

A premissa do CBOK é não ser prescritivo e, portanto, a prescrição de um ciclo de 

vida de processos está fora de seu propósito (ABPMP, 2013). 

A literatura de BPM é repleta de ciclos de vida de processos de negócio que descrevem 

a abordagem de gerenciamento em um ciclo contínuo. Por exemplo, um ciclo de vida típico 

compreende o planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento e controle e 

refinamento (ABPMP, 2013), conforme mencionado no capítulo de referencial teórico.  

Assim, o GP2 prevê, no entanto, um processo composto das fases de Planejamento, 

Análise e Desenho, que é chamado de “Planejar Melhorias de Processo”, conforme ilustra a 

Figura 41. O GP2 deve ser sempre alimentado com informações sobre todos os serviços e seus 

respectivos processos, cujos indicadores foram planejados através desta última atividade. O 

refinamento, por sua vez, fica a critério deste monitoramento: Caso existam melhorias 

identificadas, em relação a cada um dos processos, haverá um novo refinamento. 

Figura 41 – Planejar Melhorias no Processo 

 

Fonte: Autor. 

As próximas subseções objetivam explicar as fases do ciclo de vida da Melhoria de 

Processo com BPM no contexto do GP2, assim como as entradas, saídas e ferramentas de suas 

respectivas atividades. 

3.5.1 Planejamento de estratégias de melhorias de processos de negócio 

A primeira tarefa deste processo, chamada “Planejar Estratégia de Melhoria”, tem 

como intuito documentar algumas informações básicas sobre o processo a ser melhorado, bem 

como os objetivos que devem ser alcançados através desta melhoria. De acordo com CBOK, 

esse passo é realizado para assegurar uma compreensão do escopo do processo em que, 

minimamente, as seguintes informações devem ser conhecidas: 

1. O cliente do processo; 
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2. A saída do processo e uma compreensão clara do porquê essa saída é considerada 

valiosa para o cliente; 

3. Como o processo e seu resultado se alinham à missão organizacional e oferecem 

suporte aos objetivos estratégicos; 

4. Como, contextualmente, o processo se encaixa em uma arquitetura corporativa de 

processos; 

5. As entradas do processo, e os eventos que podem disparar a execução de instâncias 

do processo; 

6. A existência de controles, tais como regulamentações externas, políticas ou regras 

internas que restringem o desenho e a execução do processo; 

7. Referências para o desempenho-alvo do processo. 

Os quadros 8 e 9 exemplificam as principais saídas do planejamento de melhorias do 

processo e devem ser preenchidos em conjunto. As técnicas de coleta de requisitos detalhadas 

neste trabalho também são aplicáveis durante o planejamento de melhorias no processo. 

Quadro 8 - Planejamento de Melhoria de Processos - GP2 

Planejamento de Melhoria de Processos - Framework GP2 

Levantamento da Situação Atual 

Nome da Área: 
 

Nome do Processo: 

Descrição / Objetivo: 

Particularidades: 

 

Início – Principais Entradas Fim – Principais Saídas 

  

Fornecedores: Clientes: 

  

Indicadores de Performance:  

  

Sistema de Informação / Tecnologias: Recursos Envolvidos: 

  

Tempo de Execução: Gargalos: 

Fonte: Autor. 
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Quadro 9 - Descritivo de atividades 

Descritivo de atividades 

Data:     

Processo: Gestor Responsável pelo Processo:    

  

Subprocesso: Usuários envolvidos no subprocesso:    

  

N. 

Descrição 

da 

Atividade 

(O que, 

Como, 

Para quem) 

Executor 

 (Quem) 

Periodicidade 

 (Quando) 

Como  

Oportunidades 

Manual Sistema 

       

Fonte: Autor. 

3.5.2 Análise de processos de negócio 

No BPM, a análise de processos de negócio consiste em uma incorporação de várias 

metodologias com a finalidade de entender os atuais processos organizacionais no contexto das 

metas e objetivos desejados (ABPMP, 2013). 

A segunda tarefa do processo responsável por planejar melhorias no processo, 

chamada “Realizar Análise do Processo”, envolve a compreensão de processos de negócio, 

incluindo sua eficiência e eficácia para atendimento dos objetivos para os quais foram 

desenhados. O foco é compreender os processos atuais ("AS-IS") (ABPMP, 2013). 

Parafraseando (Womack, 1994), “O valor deve atender as necessidades do cliente a 

um preço específico em um momento específico”. Faz-se notar que na atividade de análise a 

comunicação em busca de uma constante validação de suas necessidades ajuda a compreendê-

las, além do fato que durante o ciclo de vida do Workflow podem surgir novos fatores 

imprescindíveis para os interessados no projeto que não foram contemplados numa análise 

inicial. 
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Para que haja uma boa análise dos processos, existe a necessidade do entendimento 

dos processos que existem atualmente em funcionamento nas organizações. Assim, uma das 

melhores formas de realizar esta análise é por meio, inicialmente, da modelagem de processos. 

A modelagem de processos requer um importante conjunto de habilidades e técnicas 

para permitir compreender, comunicar e gerenciar componentes de processos de negócio. Para 

uma organização ciente do alto valor de seus processos de negócio, a modelagem de processos 

é uma atividade fundamental para o gerenciamento da organização (ABPMP, 2013). 

O propósito da modelagem é criar uma representação do processo de maneira completa 

e precisa sobre seu funcionamento. Por esse motivo, o nível de detalhamento e o tipo específico 

de modelo têm como base o que é esperado da iniciativa de modelagem. Um diagrama simples 

pode ser suficiente em alguns casos, enquanto um modelo completo e detalhado pode ser 

necessário em outros. 

De acordo com (ABPMP, 2013), uma notação é um conjunto padronizado de símbolos 

e regras que determinam o significado desses símbolos. BPMN é um padrão criado pelo Object 

Management Group (OMG), útil para apresentar um modelo para públicos-alvo diferentes. A 

BPMN tem tido uma larga aceitação como notação de modelagem de processos de negócio 

(CUMMINS, 2008). 

A análise de processos é muito mais importante do que produzir modelos. Ela pode ser 

conduzida em vários níveis, desde uma visão resumida da organização (uma análise em nível 

conceitual) até uma ordem detalhada de passos no nível de execução. No nível conceitual, é 

uma poderosa técnica visual para identificar, holisticamente, desconexões na organização. Pode 

ser usada para fazer a liderança executiva se comprometer com uma forma diferente de pensar 

sobre os processos, elevando a conversa para um nível estratégico e utilizando a análise para 

tomar decisões sobre prioridades (ABPMP, 2013). 

Um dos principais métodos para classificação de processos é a análise através da 

classificação e urgência, conforme ilustra a Figura 42. Cada processo é listado em algum lugar 

dentro da matriz baseado em sua importância para a organização e a urgência de sua realização. 

Aqueles processos que marcarem elevada importância e urgência são os que necessitam de mais 

atenção. 
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Figura 42 - Priorizando processos para análise 

 
Fonte: Adaptado de ABPMP (2013). 

3.5.3 Desenho de processos de negócio 

A penúltima atividade deste processo, chamada “Realizar Desenho do Processo” trata 

da concepção de novos processos de negócio e a especificação de como esses funcionarão, 

serão medidos, controlados e gerenciados. Envolve a criação do modelo futuro de processos de 

negócio ("TO-BE") no contexto dos objetivos de negócio e de desempenho de processos, e 

fornece planos e diretrizes sobre como fluxos de trabalho, aplicações de negócio, plataformas 

tecnológicas, recursos de dados e controles financeiros e operacionais interagem com os 

processos (ABPMP, 2013). De acordo com ABPMP (2013), as atividades de desenho de 

processos focam no desenho intencional e cuidadoso de como o trabalho ponta a ponta ocorre 

de modo a entregar valor aos clientes. Para isso, é importante identificar quais fluxos e/ou 

caminhos destes agregam mais valor para os clientes.  

De acordo com o terceiro princípio do Lean, após a identificação do valor para o cliente 

e o mapeamento do fluxo por onde este valor passa, para eliminar as etapas que geram 

desperdícios é importante fazer com que as etapas agregadoras de valor possam fluir. Esta etapa 

requer uma atenção especial, pois requer uma mudança de pensamento. 
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O Desenho e modelagem de processos de negócio auxiliam também no 

desenvolvimento / identificação de fluxos que devem ser inseridos em um BPMS uma vez que 

visam identificar as necessidades do cliente, transpondo-as em passos a serem executados em 

um workflow. 

De acordo com Womack (1994), na etapa de desenho de processos de negócio, pode-

se observar algumas atividades que agregam valor (e que por isso devem ser maximizadas), 

outras que não agregam, porém são inevitáveis (portanto devem ser minimizadas) e as 

atividades que não agregam valor algum ao produto (que devem ser eliminadas imediatamente 

do processo). Neste ponto, a utilização do “pensamento enxuto” proveniente da metodologia 

Lean faz com que os possíveis gargalos possam ser observados de forma mais minuciosa, 

levando o foco para a eliminação de desperdícios. 

O desenho de processos é a definição formal de objetivos e entregáveis, e a 

organização das atividades e regras necessárias para produzir um resultado desejado. Inclui o 

ordenamento das atividades em um fluxo com base nos relacionamentos das atividades e a 

identificação e associação de competências, equipamento e suporte necessários para executar 

as atividades (ABPMP, 2013). 

3.5.4 Planejamento de melhorias de processos de negócio 

Esse nível de mudança é crítico em qualquer eliminação ou adição de grandes áreas de 

trabalho. O mesmo é verdade para cada nível no modelo de processos porque qualquer mudança 

em um nível superior afeta os níveis abaixo por definir o tipo de mudança e seu impacto. O 

desenho de processos será baseado na ideia de que o estado atual deve ser desafiado e que o 

processo precisa ser melhorado. Nessa abordagem, nenhuma parte da operação deve ficar fora 

de questionamento. Tudo deve ser analisado e revisto como oportunidade para reduzir esforço, 

melhorar qualidade, eliminar problemas, aumentar produtividade, eliminar desperdícios e 

defeitos, e inovar (ABPMP, 2013). 

Com base no modelo “AS-IS", deve-se fazer algumas perguntas para cada atividade. 

Essas perguntas proveem suporte ao conjunto básico de questões de análise e desenho de O 

QUE, ONDE, QUANDO, POR QUE, COMO e POR QUEM. O requisito básico, entretanto, é 

visualizar essas perguntas sob a perspectiva de como cada uma das respostas pode ser usada 

para transformar as operações de negócio e o valor fornecido para os clientes (ABPMP, 2013). 
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Como saída deste processo, no GP2, podemos definir a modelagem do estado do 

processo visando o futuro, com foco nas melhorias identificadas através da etapa de desenho 

do processo. Através desta modelagem, é possível identificar todos os pontos de otimização 

que devem ser realizados para atender aos objetivos da melhoria de processo. 

Esta tarefa no GP2 é chamada de “Realizar planejamento de melhorias” e trata das 

modificações que devem ser realizadas nos processos de negócio. Estas melhorias são 

mapeadas em formato de necessidades das partes interessadas, metas e objetivos e iniciam um 

projeto de melhoria, que deve seguir as atividades de gestão de projetos propostas pelo 

framework.  

3.5.4 Implementação dos processos de negócio 

A implementação dos processos no GP2 é realizada através da criação de um novo 

projeto e segue todo o processo de gestão de projetos. As entradas para este processo, no 

entanto, são as provenientes das fases de Análise e Desenho, baseados no planejamento de 

melhoria de processos. Assim, é possível perceber a ligação existente entre os processos de 

Gestão de Projetos e de Melhoria de Processos utilizados no GP2, conforme explicado neste 

capítulo. 

3.5.5 Monitoramento e controle de processos de negócio 

No contexto do ciclo BPM, o monitoramento e controle possibilita informações-chave 

de desempenho de processos através de métricas relacionadas às metas e ao valor para a 

organização. A análise de informações de desempenho de processos pode resultar em atividades 

de melhoria, redesenho ou reengenharia (ABPMP, 2013). O Lean aplica-se à esta atividade com 

a utilização da prática do kanban.  

Segundo Tubino (1999), o kanban começou na década de sessenta por engenheiros da 

Toyota Motors como um programa para controlar o fluxo da produção em todo seu sistema. 

Tinha como objetivos melhorar a produtividade e envolver a mão de obra neste contexto. 

Kanban é uma palavra japonesa que significa cartão sinalizador, é utilizado no Sistema Toyota 

de Produção e também por essas empresas que aderiram à filosofia Lean para representar, em 

um sistema puxado de produção, um sinal para que se puxe mais trabalho, ou seja, para que o 
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processo seja alimentado. O sinal para puxar mais trabalho se dá pela quantidade visual de 

trabalho em progresso subtraída de algum indicador de limite ou capacidade. (GOMES, 2010). 

Muitas organizações se deparam com riscos de conformidade em virtude da não ação 

ou resposta imprópria a eventos. Riscos podem ser mitigados com monitoramento de processos 

com base em requisitos de conformidade. O acompanhamento automatizado, gerenciamento de 

riscos, procedimentos e autoridade claros também permitem reduzir custos de conformidade ao 

melhorar a efetividade global (ABPMP, 2013) 

É importante que a organização selecione algumas ferramentas responsáveis pelo 

monitoramento dos processos. Este sistema de informações deve ser responsável por prover um 

conjunto de dados capaz de direcionar a gestão na iniciativa de ações favoráveis a um ganho 

em desempenho organizacional. 

BPMS representa uma das principais ferramentas que podem ser utilizadas neste 

sentido, conforme explicado no capítulo 3. Porém, caso a organização não possua tempo e/ou 

recursos financeiros suficientes para implantação de uma solução BPMS, pode adotar a coleta 

de indicadores através de sistemas utilizados pela organização, que podem ser extraídos através 

de Select Query Language (SQL) ou técnicas de Business Intelligence (BI). 

Outra solução sugerida pelo GP2, no entanto, é a adoção de sistemas de gestão de 

serviços e/ou a adaptação de sistemas de gestão de projetos com a incorporação da característica 

não temporal dos processos. Nos projetos de desenvolvimento de Software, por sua vez, utiliza-

se o kanban para controlar o trabalho em progresso (ou WIP – Work in Progress) para indicar 

quando novas tarefas devem ser puxadas, em outras palavras, indica quando um requisito deve 

ser analisado, desenvolvido e/ou testado. O monitoramento e controle de processos de negócio 

corre após a implantação destes conjuntos de atividade, realizado pelo framework.  

3.5.6 Refinamento de processos de processos de negócio 

O refinamento de processos no GP2, por sua vez, se dá através da realimentação das 

informações coletados sobre indicadores dos processos após a sua melhoria, e é realizado em 

conjunto com a fase “Analisar Resultados”, descrito no ciclo de vida do framework. A partir 

destes dados, podem ser traçadas estratégias para melhorar os processos de negócio desenhados 

para a organização. 

Alguns pontos comuns de melhoria podem ser listados, mas não se limitam a: 

1. Automação dos processos desenhados; 
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2. Revisão de atividades de uma maneira geral, com o intuito de adicionar, modificar 

ou remover atividades para melhorar os processos; 

3. Revisão de indicadores; 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresentou o framework GP2, detalhando seus processos e atividades, 

com embasamento teórico consistente com o guia CBOK, o guia PMBok, e nos princípios do 

manifesto ágil. O GP2 foi elaborado através da investigação-ação realizada, conforme 

contextualizado neste capítulo, no NUTES-UFPE. Ao final da definição do GP2, ocorreu um 

experimento, descrito no próximo capítulo, que aborda a discussão a respeito da utilização do 

framework em uma organização.  

Acredita-se que o GP2 pode ser adotado em organizações que possuam as 

características e/ou a natureza de atuação semelhantes à do NUTES, realizando adaptações em 

relação à cultura organizacional destes locais e considerando a definição e o detalhamento dos 

processos apresentados neste trabalho, embora novos experimentos sejam necessários para 

validar esta possibilidade. Tal como ocorreu no Núcleo de Telessaúde, é recomendado que para 

isso, a implantação do GP2 seja iniciada através da implantação do processo SCRUM em 

organizações que possuam equipes de desenvolvimento de software e/ou da utilização do 

Project Model Canvas. Recomenda-se também uma forte ênfase na utilização dos princípios do 

manifesto ágil.  
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4 DISCUSSÃO DA UTILIZAÇÃO DO FRAMEWORK GP2 NO NUTES-UFPE 

Este capítulo visa a realizar uma discussão a respeito da implantação e utilização do 

GP2 em uma PME. A organização que embasa este estudo é a mesma que está descrita no 

capítulo 3, o NUTES-UFPE. Embora o núcleo não seja considerado tecnicamente como uma 

empresa, uma vez que não possui um Cadastro Nacional de Pessoa Física (CNPJ) próprio, atua 

através do convênio com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para a realização da 

oferta de produtos e serviços, funcionando como uma empresa.  

A aplicação do framework no NUTES foi realizada por mais de um gerente de projetos 

e/ou analista de processos, embora esta discussão aborde casos em que o GP2 foi utilizado por 

dois dos colaboradores do núcleo. Embora projetos de diversas origens e naturezas tenham 

utilizado o GP2 no NUTES, a abordagem deste capítulo será centralizada nos subprojetos do 

programa RedeNUTES, no recorte referente ao biênio de 2014 e 2015. As próximas subseções 

visam descrever as primeiras fases do ciclo de vida do GP2 antes da execução do framework.  

4.1 DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIA PARA UTILIZAÇÃO DO GP2 

Nesta fase do ciclo de vida, a estratégia é planejada a partir da definição de indicadores 

de atividades, metas de acordos de nível de serviço e objetivos de projetos. No caso do NUTES, 

esta etapa foi realizada com base nas solicitações do Ministério da Saúde, bem como no 

desempenho dos anhos de 2012 e 2013.  

Desta forma, o quadro 10 demonstra metas e objetivos para o biênio de 2014 e 2015, 

onde é possível observar conjunto de informações de planejamento relacionadas aos serviços e 

projetos do NUTES. 
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Quadro 10 - Planejamento inicial RedeNUTES 2014-2015 

Cronograma 

RedeNUTES 2014-2015 

Atividades Indicador Físico 

Início 

 

(mês) 

Fim 

 

(mês) 

Meta 

1 – Implantar pontos de telessaúde em unidades de saúde 

Realizar diagnóstico das novas 

unidades de saúde 
Relatório Técnico 1 3 

Sensibilizar gestores municipais Reuniões de sensibilização 1 24 

Realizar testes de conexão Testes de conexão realizados 1 12 

Cadastrar pontos de telessaúde Pontos cadastrados novos 1 12 

Cadastrar profissionais de saúde Profissionais cadastrados 1 12 

Realizar treinamento para 

profissionais de saúde 

Profissionais de saúde 

capacitados 
1 12 

Meta 

2 – Ofertar e monitorar serviços de telessaúde 

Disponibilizar teleconsultoria 
Média de 160 teleconsultorias 

por mês 
1 24 

Disponibilizar segunda opinião 

formativa 

Média de 2 segundas opiniões 

por mês 
1 24 

Disponibilizar seminários por 

webconferência 
Média de 20 seminários por mês 1 24 

Disponibilizar objetos de 

aprendizagem 

Média de 22 objetos publicados 

por mês 
1 24 

Realizar telerastreamento de doenças e 

agravos 
Usuários rastreados 6 18 

Realizar treinamento para 

teleconsultores 
Teleconsultores capacitados 1 24 

Realizar teleatendimento Teleatendimentos realizados 1 24 

Monitorar serviços de telessaúde Relatórios de M&A 1 24 

Realizar treinamento para 

profissionais de saúde 
Profissionais capacitados 1 24 

Realizar visitas técnicas Visitas técnicas realizadas 1 24 

Realizar reuniões de Monitoramento e 

Avaliação 
Reuniões de M&A realizadas 1 24 

Atualização do portal da RedeNUTES Portal atualizado 1 24 

Publicar resultados em mídias digitais 

e impressas 
Notícias publicadas 1 24 

Continua. 
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Quadro 10 - Planejamento inicial RedeNUTES 2014-2015 (conclusão) 

Cronograma 

RedeNUTES 2014-2015 

Atividades Indicador Físico 

Início 

 

(mês) 

Fim 

 

(mês) 

Meta 

3 – Pesquisar, implementar e avaliar as melhores práticas de telessaúde 

Realizar estudos na área de M&A Relatório Técnico 1 24 

Realizar estudos em padrões, tecnologias 

móveis e integração de sistemas 
Relatório Técnico 1 24 

Realizar estudos para avaliação do uso dos 

sistemas de telessaúde 
Relatório Técnico 1 24 

Implementar melhorias na plataforma de 

telessaúde 
Relatório Técnico 1 23 

Implementar melhorias no portal 

RedeNUTES, seus serviços e sistemas 
Relatório Técnico 1 23 

Realizar estudos de análise do impacto na 

telessaúde no SUS 
Relatórios e publicações 1 24 

Realizar eventos estaduais 
Relatório dos Encontros da 

RedeNUTES 
11 23 

Participar de eventos nacionais e 

internacionais 
Participações em eventos 1 24 

Fonte: Autor. 

4.2 ANÁLISE DOS PROCESSOS E PROJETOS 

Conforme a definição do GP2 (capítulo 3) esta é a segunda fase do ciclo de vida do 

framework. Em uma primeira análise do quadro 10, é possível observar que a partir da segunda 

coluna (indicadores físicos), algumas ações possuem um intervalo de tempo coerente com a 

duração de um projeto. Em outras, no entanto, nota-se que perduram todo o tempo do biênio, 

de forma que a distinção entre a natureza destas atividades não é clara, dificultando o 

gerenciamento destas tarefas de acordo com a sua natureza. 

Através de reuniões de análise das atividades com as a diretoria, a gestão e as 

lideranças das equipes, foi possível realizar uma análise distinguindo os serviços, seus 

respectivos processos e os projetos planejados para 2014-2015. A Figura 43 detalha a estrutura 

analítica inicial do projeto RedeNUTES para este período, enquanto o quadro 11 exemplifica 

os principais serviços oferecidos pelo projeto RedeNUTES. 
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Quadro 11 – Identificação inicial dos principais serviços do RedeNUTES 

Serviços Descrição 
Problemas 

identificados 

Onde podemos 

melhorar? 

Teleconsultorias 

Tirada de dúvidas em até 

72h (Assíncronas) e/ou em 

tempo real (Síncrona). As 

TeleConsultorias podem 

ser enviadas para 

processos de trabalho, 

dúvidas clínicas e/ou casos 

clínicos. 

A pesquisa por 

consultores demora 

muito tempo, visto 

que nem sempre 

existem 

TeleConsultores 

cadastrados e 

disponíveis para 

realização de 

atendimento. Esta 

busca envolve a ida à 

campo por parte dos 

Integrantes da equipe. 

Desta forma, parte dos 

serviços pode ficar 

descoberta por tempo 

indefinido. 

Necessário reforçar o 

contato com os 

profissionais 

solicitantes (que são 

os pontos de 

telessaúde) através 

de telefonemas, 

envio de e-mails e de 

forma presencial. 

Consiste na tirada de 

dúvidas clínicas, entre um 

profissional de saúde e 

outro. Existem 

basicamente dois tipos: As 

teleocnsultorias síncronas 

e assíncronas. A primeira é 

realizada em um Chat, 

diretamente após a 

pergunta. A segunda, no 

entanto, é realizada através 

de um registro de 

teleconsultoria e analisada 

posteriormente por um 

profissional de saúde, 

encarregado de 

encaminhar esta 

teleconsultoria a um 

especialista. A 

teleconsultoria assíncrona 

deve ser respondida em até 

72h úteis. 

Os Teleconsultores 

nem sempre 

respondem às 

Teleconsultorias e 

podem demorar 

bastante para 

responder, de forma 

que os solicitantes 

dos serviços não 
estarão satisfeitos. 

Diminuir a 

quantidade de Tele-

Educações, 

possibilitando mais 

tempo para as 
Teleconsultorias 

 (apenas para casos 

menos específicos 

Os casos mais 

específicos deveriam 

ser utilizados via 

HealthNET). 

Continua. 
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Quadro 11 - Identificação inicial dos principais serviços do RedeNUTES (continuação) 

Serviços Descrição 
Problemas 

identificados 

Onde podemos 

melhorar? 

  

Baixa adesão às 

Teleconsultorias  

Disponibilizar 

uma central 

telefônica para 

utilização das Tele 

Assistências, para 

utilização via 

telefone. 

As ferramentas são 

complicadas, fazendo 

com que os 

profissionais não 

busquem as 

teleconsultorias, pois as 

teleconsultorias não são 

obrigatórias. Os 

profissionais de saúde 

preferem realizar o 

encaminhamento direto 

para um possível 

profissional da área, no 

lugar de tentar resolver 

e/ou estudar de forma 

mais aprofundada. 

Ter uma equipe 

exclusiva para 

sensibilização, 

responsável por 

garantir o 
entendimento das 

Tele Assistências 

como serviços que 

realmente 

contribuem para uma 

melhoria dos pontos 

de saúde. 

Não existe uma forma 

de comprovar se os 

casos enviados são 

verídicos. 

HealthNET poderia 

ser mais rápido e 

com melhor 

usabilidade. 

Existem poucas 

Teleconsultorias 

Síncronas. 

Poderia existir uma 

divulgação maior 

em relação às 

Teleconsultorias 

Síncronas. Explicar 

que as 

Teleconsultorias 

Sìncronas podem 

ser realizadas de 

casa. 

Continua. 
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Quadro 11 - Identificação inicial dos principais serviços do RedeNUTES (conclusão) 

Serviços Descrição Problemas identificados 
Onde podemos 

melhorar? 

  

É necessário que seja 

solicitada o "relatório de 

indicadores" do 

HealthNET para a 

equipe de Sistemas, 

que muitas vezes 

demora (a planilha que 

pode ser obtida 

automaticamente no 

HealthNET não possui 

todas as colunas). 

Gasta-se muito tempo 

em reuniões que não 

agregam o valor ao 

serviço (reuniões 
internas e externas). 

Os solicitantes deveriam 

ser lembrados de encerrar 

as Teleconsultorias através 

de e-mails disparados após 

um determinado período 

de inatividade. Depois 

deste tempo, o atendimento 

deveria ser encerrado e 

uma resposta padrão a 

algumas das perguntas 

deveria ser atribuída. 

Tele 

Diagnóstico 

Consiste na tirada da dúvida 

em até 72h (Assíncronas) 

através de imagens de 
diagnósticos específicos. 

A RedeNUTES fornece 

principalmente o serviço 

de TeleECG. 

Poucas pessoas 

prestando estes 

serviços, de forma 

que, com outras 

atividades, as Tele 

Assistências podem 
ficar prejudicadas. 

O TeleECG depende da 

instalação do 

equipamento 

especializado para 

funcionamento. 

 

Tele 

Educação 

Os cursos de extensão são 

conjuntos articulados de ações 

pedagógicas, de caráter teórico 

e/ou prático, presencial, à 

distância, ou ainda a 

combinação dessas 
metodologias; 

planejados e organizados 

de maneira sistemática, 

com corpo docente, carga 

horária e processo de 

avaliação definidos. 

Gasta-se muito 

esforço nas Tele 

Educações. Desta 

forma, a Tele 

Assistência fica 
prejudicada. 

Muitas vezes os Tele 

Consultores 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 43 - Estrutura analítica do projeto RedeNUTES – em uma visão inicial 

 
Fonte: Autor. 
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4.3 EXECUÇÃO DO GP2 

Para a descrição da execução do GP2, foram escolhidas duas iniciativas: 

A melhoria da coleta de dados dos serviços de telessaúde: Com base na dissertação 

de mestrado de Silva (2015), cuja pesquisa foi realizada em paralelo ao desenvolvimento do 

GP2 e está detalhado como um exemplo de melhoria de processos, em alinhamento com o 

framework; e  

Subprojeto de produção do módulo de cadastro e monitoramento: Que utilizou a 

gestão de projetos, conforme detalhado pelo GP2; 

A seguir, estão detalhadas as atividades paralelas à melhoria de processos de negócio 

e à gestão de projetos do GP2 no NUTES-UFPE, ligadas às modificações na estrutura 

organizacional do núcleo e a priorização e classificação dos processos de negócio e dos projetos 

da instituição. 

MGP2-RAEO - Realizar Análise das Estruturas Organizacionais e MGP2-REO 

Revisar as Estruturas Organizacionais: O NUTES apresentava, no início da implantação do 

GP2, uma estrutura organizacional matricial balanceada. Após a execução da tarefa de análise, 

o NUTES passou a apresentar características que combinam uma organização matricial 

balanceada e de uma organização matricial forte, visando a uma estrutura organizacional que 

priorize, em determinadas situações o atendimento aos serviços e, em outras, o cumprimento 

dos objetivos dos projetos. Segundo (PMI, 2013a), este tipo de conformação denomina-se 

estrutura organizacional mista. A Figura 44 detalha uma visão geral da estrutura analítica de 

recursos do RedeNUTES após a análise e a revisão das estruturas organizacionais, em que uma 

das principais mudanças foi a inclusão do papel de líder funcional em cada uma das unidades 

funcionais. 



142 
  

 

Figura 44 -  Estrutura analítica de Recursos - Projeto RedeNUTES 

 
Fonte: Autor. 
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Um dos principais pontos de mudança após a implantação do GP2 foi o setor de TI, 

conforme mostra a Figura 45. Antes, existiam membros deste setor dedicados à manutenção de 

sistemas específicos, de forma que os membros de um sistema não desenvolviam atividades 

para os demais. Após a análise e revisão das estruturas organizacionais, esta área passou a ser 

dividida em áreas de suporte, análise, testes e desenvolvimento. Este último, por sua vez, passou 

a utilizar o processo SCRUM, contando 3 (três) equipes com um número entre 3 (três) e 5 

(cinco) colaboradores cada. 

Esta mudança proporcionou uma visão focada na execução de projetos para a equipe 

de TI, com a utilização de um processo bastante simplificado (o SCRUM) e o monitoramento 

constante dos resultados através das reuniões diárias e a atualização do sprint burndown. 

Outra mudança neste setor foi a incorporação da equipe de videocolaboração, que em 

um momento inicial operava sozinha e posteriormente passou a integrar a equipe de TI, por 

causa da natureza de suas atividades, voltadas à transmissão de áudio e à realização de 

transmissão de vídeo. Todas as outras áreas também passaram por uma análise e redefinição de 

suas respectivas estruturas funcionais, com o objetivo de coesão em relação ao NUTES. 
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Figura 45 - Organograma de equipe de tecnologia da informação 

 
Fonte: Autor. 
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MGP2-PP - Priorizar Projetos: Após as atividades supracitadas, existe o 

subprocesso realizar gestão GP2. Este, por sua vez, inicia-se com a tarefa responsável por filtrar 

os processos e serviços, conforme descrito no capítulo 3. Esta atividade, no NUTES-UFPE tem 

como objetivo construir um cronograma de execução dos principais projetos da organização, 

priorizados de acordo com a sua importância para a organização.  

GP2-RAPS - Realizar Análise nos Processos do Serviço: Após a identificação e 

filtragem dos principais processos identificados, inicia-se uma atividade de análise dos serviços 

e de seus respectivos processos. Essa análise é realizada utilizando uma série de ferramentas, 

como entrevistas, observações, brainstorming, entre outros. Um dos principais objetivos desta 

tarefa é identificar o funcionamento do processo, bem como seus pontos fortes e de melhoria. 

O quadro 12 ilustra a identificação dos principais serviços realizados pela equipe de 

relacionamento do NUTES. Esta identificação ajudou a realizar uma análise inicial nos 

processos que apoiam o funcionamento da organização. É possível notar o nome do serviço, 

filtrados pelo  

Quadro 12 - Detalhamento dos serviços da equipe de relacionamento 

Nome do Serviço Informações do Serviço Tipo da Informação 

Realizar Sensibilização Geres Da I à XII 

Município 185 Municípios 

Instituição Texto 

Setor Texto 

Data do contato Data (dd/mm/aaaa) 

Horário do contato Horário (hh:mm) 

Tipo do contato Sensibilização, 

Adesão, Outro 

Meio utilizado Telefone, e-mail, 

Outro 

Nome do profissional Nome (Texto) 

Função do profissional Texto 

Motivo Texto 

Resultado Texto 

Informações Texto 

Continua. 
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Quadro 12 - Detalhamento dos serviços da equipe de relacionamento (conclusão) 

Serviço Informações do Serviço Tipo da Informação 

Atualizar cadastro de 

profissionais 

Responsável Nome (Texto) 

Data Cadastro Data (dd/mm/aaaa) 

Geres Da I à XII 

Estado TODOS 

Município 185 Municípios 

Instituição 

Papel Instituição 

Outro Município 

Nome da Instituição 

Realizar Teleatendimento GERES Da I à XII 

Município 185 Municípios 

Instituição Nome (Texto) 

Setor Setores internos 

Quem Nome da pessoa 

Data do contato Data (dd/mm/aaaa) 

Horário do contato Horário (hh:mm) 

Tipo do contato Ativo, Passivo 

Meio utilizado Telefone, E-mail, 

Outro 

Nome do profissional Nome 

Função do profissional Texto 

Motivo Texto 

Resultado Texto 

Informações Texto 

Realizar 

Treinamentos 

GERES Da I à XII 

Município 185 Municípios 

Status 

Tipo Adesão 

Ativo, inativo 

Município Sede 185 Municípios 

Data Data (dd/mm/aaaa) 

Facilitador Nome (Texto) 

Tipo Sensibilização, 

Adesão, Outro 

Forma Presencial, On-line, 

Outro 

Total Profissionais (ESF) Quantidade 

Total Profissionais (Outros) Quantidade 

Enfermeiro Quantidade 

Médico Quantidade 

Técnico de Enfermagem Quantidade 

Técnico em Saúde Bucal Quantidade 

Assistente Social Quantidade 

Coordenador de Atenção Básica Quantidade 

Farmacêutico Quantidade 

Fisioterapeuta Quantidade 

Fonte: Autor. 
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GP2-PP - Priorizar Processo: Depois das atividades supracitadas, o próximo passo é 

identificar quais são os principais processos a serem melhorados através do GP2. A Figura 46 

exemplifica a entrada inicial relativa à análise nos processos do serviço de sensibilização da 

equipe de Relacionamento do NUTES, em um esforço de coleta de informações para realizar a 

priorização dos processos.  

Figura 46 - Recorte do levantamento de informações do serviço responsável por  

realizar sensibilização da equipe de relacionamento 

 

Fonte: Autor. 

4.3.1 Melhorias de processos de negócio com o framework GP2 

A aplicação do planejamento e execução dos projetos de melhorias nos processos do 

NUTES ocorreu desde o início das pesquisas que embasam este trabalho. Os aperfeiçoamentos nos 

processos, bem como o detalhamento, padronização e até mesmo o entendimento destes conjuntos 

de atividades culminaram em melhoras significativas nos serviços e até mesmo nos projetos do 

NUTES, mesmo com a falta de uma equipe dedicada exclusivamente à gestão de processos. 

O trabalho de planejamento de melhoria nos processos também foi iniciado com o 

entendimento dos serviços e dos projetos do NUTES. A partir daí as equipes funcionais desta 
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organização foram entrevistadas, para um entendimento de cada um dos seus respectivos 

processos. A dissertação de mestrado de Silva (2015), cujo título foi “BPM e interoperabilidade 

entre sistemas: Apoiando a coleta de dados dos serviços de telessaúde” e será utilizada neste 

trabalho para exemplificar a ênfase em melhoria de processos adotada pelo NUTES com o GP2, 

visto que foi uma iniciativa baseada no CBOK e realizada em paralelo com o desenvolvimento 

do GP2, utilizando as definições de processo e as práticas preconizadas pelo framework e que 

pode ser detalhada como um experimento da utilização GP2.  

4.3.1.1 Planejamento de estratégias de melhorias de processos de negócio 

Uma das principais melhorias com a utilização do BPM no NUTES foi o registro e 

monitoramento dos indicadores da organização, visto que boa parte destes indicadores não 

possuía padronização, detalhamento e/ou entendimento suficientes para embasar uma tomada 

de decisão. Segundo Silva (2015), na fase de planejamento foi analisado o contexto inserido 

em que a melhoria estava inserida, apropriando-se dos conhecimentos tácitos que o NUTES-

UFPE disponibilizava no início da pesquisa. Foi construída uma planilha comparativa, 

conforme mostra a Figura 47, possibilitando um melhor planejamento dos processos e 

auxiliando a etapa de Análise do Processo. 

Figura 47 - Planilha comparativa dos indicadores SMART com os serviços do NUTES-UFPE 

 
Fonte: Silva (2015). 

Com um mapeamento dos serviços realizados pelo núcleo, visualizado na Figura 48, 

tornou-se mais simples a atividade de investigar quais seriam os processos de negócio que 
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deveriam ser modelados na próxima etapa do ciclo. Dando assim uma perspectiva de quais 

fluxos de trabalho averiguar e que setores e pessoas deveriam ser entrevistadas e observadas 

para coletar dados (Silva, 2015). 

Figura 48 - Mapa Mental dos serviços realizado no NUTES-UFPE 

 

Fonte: Silva (2015). 

4.3.1.2 Análise de processos de negócio 

Em paralelo à pesquisa de Silva (2015), foi estruturado o macrofluxo dos serviços do 

NUTES, conforme pode ser observado na Figura 49, onde é possível identificar o 

relacionamento entre os conjuntos de atividades que apoiam os serviços da organização, 

também detalhados na Figura 48. Esta análise foi utilizada para a realização da melhoria da 

coleta de dados dos serviços de telessaúde, além de outros processos da organização. 

Posteriormente, todas as equipes do NUTES passaram por uma análise em seus 

respectivos processos, com o objetivo de realizar melhorias.  A Figura 50 mostra o modelo As-

Is (como está) do fluxo do processo “Realizar Teleconsultoria Síncrona”, conforme elaborado 

por Silva (2015). 
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Figura 49 - Macrofluxo dos serviços da RedeNUTES e seus relacionamentos 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 50 - Modelo AsIs – Realizar Teleconsultoria Síncrona 

 

Fonte: Silva (2015). 
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4.3.1.3 Desenho de processos de Negócio 

Um dos principais objetivos de melhoria nos processos do NUTES foi o registro e 

monitoramento dos indicadores desta organização. A Figura 51 detalha o desenho do processo 

(Business Process Diagram (BPD) responsável por Realizar Teleconsultoria Assíncrona - 

Avaliação do serviço da equipe de saúde do NUTES (SILVA, 2015). 

Segundo Silva (2015), nos processos relacionados aos serviços de Tele-Educação, 

existiram algumas propostas de melhoria, e uma delas está no cadastro do curso: Foi proposta 

uma reestruturação para que os dados fossem estruturados em campos isolados e passíveis de 

recuperação de informações para o cadastro de curso/seminário. A Figura 52 mostra o desenho 

do processo de cadastro de uma ação educacional, realizada de acordo com este objetivo.  

Conforme cita Silva (2015), as melhorias propostas para a consolidação dos dados são, 

de fato, o grande ganho na coleta e transmissão para o MS dos indicadores do uso dos serviços 

de saúde. Desta forma, foi proposto um processo de negócio com uma maior interação dos 

sistemas e estruturação dos dados gerados pelos mesmos. Acolhendo as propostas de melhorias 

levantadas na fase de análise de processo desse ciclo de vida, chegou-se à proposta do processo 

macro de coleta e transmissão de indicadores da equipe de saúde, conforme demonstra a Figura 

53. 
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Figura 51 - Diagrama do Modelo To-Be do processo (BPD de Teleconsultoria assíncrona - Avaliação do serviço) 

 
Fonte: Silva (2015). 
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Figura 52 - BPD do Modelo To-Be do processo de cadastro de uma ação educacional 

 
Fonte: Silva (2015). 
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Figura 53 - BPD do Modelo To-Be do processo de negócio de Consolidar e Transmitir Indicadores 

 

Fonte: Silva (2015). 
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4.3.1.4 Planejamento de melhorias de processos de negócio  

Conforme descrito no capítulo 3, no GP2, a atividade de planejamento das melhorias 

embasa atividades sistematizadas e que irão compor o projeto de melhorias nos processos 

específicos. Em consonância com o GP2, Silva (2015) utilizou em seu trabalho o formato de 

história de usuário, uma vez que boa parte das melhorias detalhadas no desenho de seus 

processos estão relacionadas com a equipe de desenvolvimento, conforme exemplos 

apresentados no quadro 13. 

Quadro 13 - Requisitos em formato de histórias de usuários 

Requisito Descrição 

US 01 - Cadastro de uma 

nova solicitação 

– Informar desejo 

de,encaminhamento 

Como Solicitante do HealthNet, desejo informar se tenho intenção de 

encaminhar o paciente assistido, para análise futura da minha intenção 

de encaminhamento foi evitado. 

US 02 - Encerrar a 

solicitação - Avaliação 

Como Solicitante de HealthNet, desejo encerrar a solicitação avaliando de 

forma clara e direta como foi o andamento da solicitação, para relatar um 

feedback sobre o serviço prestado de Teleconsultoria. 

US 03 - Registro de 

Teleconsultoria Síncrona 

Como Teleconsultor do serviço de Teleconsultoria síncrona, gostaria de 

registrar a prestação desse serviço no sistema HealthNet, podendo utilizar 

dos campos já existentes para cadastro de uma solicitação de 

Teleconsultoria informando os dados do Solicitante e as informações de 

sua dúvida, para registrar de forma estruturada e simples a prestação do 

serviço. 

US 04 - Registro de 

Teleconsultoria Síncrona 

– Responder a 

Solicitação 

Como Teleconsultor do serviço de Teleconsultoria síncrona, gostaria de 

registrar a prestação desse serviço no sistema HealthNet, podendo 

registrar a resposta da dúvida do Solicitante no mesmo momento que 

realizo o cadastro de sua dúvida, para registrar de forma estruturada e 

simples a prestação do serviço. 

US 05 - Registro de 

Teleconsultoria Síncrona 

– Encaminha a 

Solicitação à 

Teleconsultoria 

Assíncrona 

Como Teleconsultor do serviço de Teleconsultoria síncrona, gostaria de registrar a 

prestação desse serviço no sistema HealthNet, podendo em casos de não ter o 

conhecimento para responder a dúvida do solicitante, encaminhar uma solicitação de 

Teleconsultoria na modalidade assíncrona, para registrar de forma estruturada e 

simples a prestação do serviço. 

Fonte: Adaptado de Silva (2015) 

É importante ressaltar ainda uma outra iniciativa que ocorreu em paralelo com a 

melhoria da coleta de dados dos serviços de telessaúde, que foi o desenho dos processos da 

equipe de suporte de Tecnologia da Informação (TI). Apesar de prestar suporte às outras 

equipes do NUTES, a equipe de TI foi uma das que mais sofreu modificações desde o início da 
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pesquisa até a finalização da definição do framework GP2. A principal ideia com esta equipe 

foi a de construir processos padronizados para cada uma das suas respectivas unidades.  

Os projetos executados pela equipe de desenvolvimento de software do NUTES 

seguem o framework GP2. No entanto, foi necessária a revisão em outro conjunto de atividades 

realizado por parte da equipe de tecnologia da informação. A Figura 54 ilustra o estado final 

deste processo após a utilização do GP2, com o desenho do processo de solicitação de demandas 

da equipe de suporte de tecnologia da informação.  

Figura 54 - Processo de solicitação de demandas da equipe de suporte de tecnologia da informação 

 
Fonte: Autor. 

4.3.2 Gestão de projetos com o framework GP2 em uma PME 

Esta subseção descreve a realização da gestão de projetos utilizando o GP2 no 

NUTES-UFPE. Tanto iniciativas novas quanto as que são provenientes da melhoria de 

processos com o GP2 podem utilizar este subprocesso. Para a finalidade da discussão da 

aplicação do framework, no entanto, foi selecionado o subprojeto de produção do módulo de 

cadastro e monitoramento. A seguir, estão descritas primeiras atividades, referentes à iniciação 

deste.  



158 
  

 

RGP-IPI - Identificar Partes Interessadas e RGP-CTAP Criar o Termo de 

Abertura (TA): Em cada um dos projetos identificados, foram realizadas as atividades 

responsáveis por identificar as partes interessadas e criar o termo de abertura, utilizando desde 

o início o PMC para detalhamento das variáveis destes projetos. 

Na da Figura 55 é possível observar o termo de abertura relativo ao subprojeto de 

produção do módulo de cadastro de profissionais de saúde em um dos sistemas do NUTES. É 

possível notar a correlação entre os principais gargalos e/ou problemas encontrados nos serviços 

existentes no setor de relacionamento da RedeNUTES. Em seguida, existem as atividades 

responsáveis pelo planejamento de projetos com o GP2. 

Figura 55 - Recorte do termo de abertura do subprojeto de produção do módulo de cadastro e 

 monitoramento 

 

Fonte: Autor. 

4.3.2.1 Planejamento de projetos com o GP2 

O subprocesso responsável pelo planejamento dos projetos no GP2 é chamado de 

“Realizar Planejamento do Projeto". Estão relacionadas a seguir as atividades responsáveis por 

planejar o escopo do subprojeto de produção do módulo de cadastro de profissionais de saúde 

em um dos sistemas do NUTES, que utilizou o GP2. 
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RPEP-CR - Coletar requisitos: A primeira atividade do planejamento do escopo do 

projeto no GP2 visa identificar quais são os requisitos relacionados ao produto e/ou serviço que 

será entregue ao final do projeto. O quadro 14 exemplifica os requisitos iniciais relacionados 

ao subprojeto de produção do módulo de cadastro de profissionais de saúde em um dos sistemas 

do NUTES. 

Quadro 14 - Requisitos iniciais relacionados ao subprojeto de produção do  

módulo de cadastro de profissionais de saúde 

Requisito Detalhamento em formato de História do 

Usuário 

Critérios de Aceitação 

Importar Dados 

do CNES 

Como Usuário do NUTES, eu gostaria que toda as 

minhas informações estivessem registradas e 

atualizadas de acordo com o CNES para que todas 

as informações estejam coerentes. 

Os dados registrados nos bancos 

de dados dos sistemas do NUTES 

devem estar,atualizados com 

relação à base de dados do CNES. 

Realizar o login 

em qualquer um 

dos sistemas 

Como Usuário do NUTES, eu gostaria de realizar o 

login em,qualquer um dos sistemas aos quais eu 

possuo permissão de acesso, para que eu,possa 

utilizar os serviços que estão associados ao meu 

perfil de forma fácil. 

Após o cadastro, deverá ser 

possível o login em qualquer um 

dos sistemas respectivos aos 

serviços atribuídos ao perfil do 

Usuário. 

Cadastro de 

Projetos 

Como Assistente de Relacionamento, eu gostaria 

de 

cadastrar os projetos no NUTES para que seja 

possível a automação do cadastro,dos profissionais 

de saúde, visto que este teria liberação automática 

aos,serviços, com base no CNES, dependendo de 

qual projeto o município do,Profissional de Saúde 

está vinculado. 

Após o cadastro, o Assistente de 

Relacionamento 

deve conseguir consultar e/ ou 

alterar qualquer informação em 

relação ao Projeto. 

Cadastro de 

Profissionais de 

Saúde 

Como Profissional de Saúde, eu gostaria de 

realizar o meu cadastro com base no CNES 

informando apenas os dados complementares que 

não são retornados pelo DATASUS, mas são  

 

necessários ao NUTES, com o objetivo de realizar 

um cadastro mais rápido. 

Ao informar o CPF, todas as 

informações do Profissional de 

Saúde devem ser carregadas do 

CNES; 

O profissional de saúde, deve 

informar os dados obrigatórios ao 

NUTES, mas que não são obtidos 

através do CNES. 

Habilitar 

Profissionais de 

Saúde 

Como Assistente de Relacionamento, eu quero 

poder habilitar ou não o cadastro de um 

profissional de saúde que não possua registro no 

CNES. 

Devem ser especificados apenas 

os profissionais de saúde que 

não possuem cadastro no CNES. 

O profissional de saúde deve ser 

habilitado após a confirmação 

de seu respectivo cadastro. 

 

Confirmação de 

cadastro 

Eu, usuário dos serviços do NUTES, desejo ter a 

minha confirmação de cadastro ao realizar o auto-

cadastro. 

Após a realização do cadastro, 

sendo o usuário cadastrado no 

CNES ou não, este deve ter sua 

confirmação de cadastro enviada 

através de e-mail.  

Fonte: Autor. 
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Os requisitos descritos estão detalhados em formato de história de usuário (user story). 

Este formato é utilizado em projetos de desenvolvimento de software. A prototipação também 

foi bastante utilizada durante o planejamento e a execução dos projetos, utilizando o GP2, 

conforme exemplifica o protótipo na Figura 56. 

Figura 56 - Protótipo da tela de validação do cadastro de profissional 

 
Fonte: Autor. 

RPEP-DEP - Definir o Escopo do Projeto: A definição do escopo, no entanto, 

depende bastante da coleta de requisitos, pois nesta atividade todas as informações relacionadas 

aos produtos e/ou serviços que devem ser entregues ao final do projeto são identificadas. Desta 

forma, o escopo do projeto é delimitado, selecionando os requisitos que serão entregues ao final 

do projeto. 

RPEP-CEAP - Criar a EAP: Por fim, é realizada a criação da EAP do projeto, com 

o intuito de identificar o relacionamento hierárquico entre cada uma das entregas do projeto, 

conforme exemplifica a Figura 57. 
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Figura 57 - Estrutura analítica inicial do subprojeto de produção do módulo de cadastro e  

monitoramento 

 
Fonte: Autor. 
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Depois do planejamento do escopo do projeto, faz-se necessário realizar o 

planejamento do tempo do projeto. 

RPTP-DAP - Definir Atividades do Projeto: A primeira atividade é responsável por 

decompor os pacotes de trabalho visualizados na EAP do projeto como um todo. Para isso, o 

GP2 implantado no NUTES utilizou diversas formas: Reuniões, entrevistas, brainstorms, 

técnicas de planning poker, entre outras. 

É importante ressaltar que a última das técnicas de subdivisão de atividades 

mencionadas é utilizada apenas para projetos de desenvolvimento de software. Esta técnica 

mostra resultados bastante eficientes, uma vez que durante o planejamento da sprint (Sprint 

Planning), todas as histórias de usuários são analisadas pela equipe de desenvolvimento, que 

as subdivide em atividades menores e que são gerenciadas com maior facilidade.  

RPTP-AS - O sequenciamento das atividades do projeto: O sequenciamento é 

realizado durante o desenvolvimento do cronograma, assim como a estimativa dos recursos das 

atividades e a definição das atividades.  

O procedimento desta atividade ocorre de acordo com a seguinte sequência:  Primeiro 

são identificados todas as entregas e/ou pacotes de trabalho prioritários e/ou urgentes. Depois, 

as partes interessadas de todos os projetos cujas tarefas estão relacionadas são reunidas. Em 

caso de projetos de desenvolvimento de software, os product owners de todas as equipes 

participam. Nesta reunião, são os relacionamentos e/ou impactos entre as tarefas a serem 

desemoinhadas são identificados e, por fim, as tarefas são sequenciadas de acordo com estes 

fatores.  

RPTP-ERA - Estimar os recursos das atividades: Após a definição das atividades, 

há a tarefa responsável por estimar os recursos das atividades. Esta atividade tem como objetivo 

definir quais são os recursos humanos, materiais e financeiros necessários para completar as 

atividades. Em projetos de desenvolvimento de software no GP2, os recursos humanos 

disponibilizados para as atividades são os mesmos da equipe Scrum que irá executá-las. 

Desta forma, no caso de projetos, pacotes de trabalho e/ou entregas, no NUTES, 

considera-se que todos os integrantes desta unidade vão participar da execução das atividades, 

buscando uma manutenção de um time coeso e multidisciplinar, assim como preconiza o 

manifesto ágil. 

RPTP-EDA - Estimar as durações das atividades: As estimativas dos recursos das 

atividades, por sua vez, são desenvolvidas pela equipe do projeto em reuniões, brainstorms, 
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entre outros. A técnica da estimativa de três pontos, sugerida pelo PMBok, é uma das mais 

utilizadas nesta ocasião. 

Em projetos e/ou entregas relacionadas ao desenvolvimento de software, a estimativa 

é feita em unidades de sprints. Desta forma, utilizando a técnica de planejamento em ondas 

sucessivas, apenas as histórias de usuário que formam os pacotes de trabalho prioritários são 

decompostas em atividades, de forma gradativa e de acordo com o andamento do projeto. 

 Assim, a quantidade de sprints para completar as entregas e/ou pacotes de trabalho é 

estimada. Dependendo da proximidade da execução da sprint a ser desenvolvida e do 

desenvolvimento do projeto, as reuniões de planejamento das iterações são realizadas, 

subdividindo estes itens em atividades pendentes para a sprint que mais próxima a ser 

executada. 

RPTP-DC - Desenvolver o cronograma: As atividades detalhadas no processo 

responsável por realizar o planejamento do tempo do projeto no framework GP2 são realizadas 

em conjunto com o foco principal de desenvolver o cronograma do projeto. A Figura 58 mostra 

a saída deste processo, o cronograma criado para o subprojeto de produção do módulo de 

cadastro e monitoramento. 

Figura 58 - Recorte do cronograma macro do subprojeto de produção do módulo de  

cadastro e monitoramento no sistema DataNUTES 

 

Fonte: Autor. 
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A Figura 59, por sua vez, ilustra a decomposição de uma das histórias planejadas 

(Importação de dados do CNES) no cronograma do subprojeto de produção do módulo de 

cadastro e monitoramento em atividades menores e mais gerenciáveis, realizada na reunião de 

planejamento da Sprint responsável pela execução destas tarefas. 

Figura 59 - Recorte da decomposição da história de “Importação de dados do CNES” em atividades 

 
Fonte: Autor. 

Durante o planejamento do tempo e do escopo do projeto, inicia-se, em paralelo, o 

planejamento de custos. Este conjunto de atividades é realizado no GP2 de acordo com os 

processos do grupo de processo de planejamento e da área de conhecimento de gerenciamento 

dos custos do PMBok. 

RPCP-EC - Estimar os custos e RPCP-DO - Determinar o orçamento: A primeira 

atividade, conforme detalhado no capítulo 3, é realizada utilizando um conjunto de ferramentas 

e técnicas do PMBok. Entre estas, uma das mais utilizadas é a estimativa de três pontos, que 

considera o cenário mais otimista, o mais provável e o pessimista. A utilização desta ferramenta 

é recomendada para qualquer tipo de estimativa no GP2.  

No NUTES, porém, a maioria dos projetos é realizado para suprir necessidades 

internas à organização. Por isso, o planejamento de custos dos projetos considera apenas, em 

sua maioria, os custos efetivos de manutenção das equipes preexistentes. Em alguns casos, no 

entanto, foi necessária a criação de uma equipe nova para o projeto e em outros, a determinação 

do orçamento completo do projeto para uma outra instituição. Esta atividade também é realizada 
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utilizando as ferramentas e/ou técnicas do PMBok. Uma das mais aplicadas é a composição do 

orçamento, que considera todas as estimativas de recursos, materiais e/ou custos, além dos 

riscos conhecidos e uma reserva de gerenciamento, para os riscos desconhecidos. 

No GP2, desde o início do projeto até a finalização, faz-se necessário Realizar 

Planejamento de Riscos do Projeto. As atividades envolvidas neste processo no GP2 são: 

Identificar Riscos do Projeto, Realizar Análise Qualitativa dos Riscos e Planejar as respostas 

aos riscos. De acordo com o PMBok, existe ainda, no grupo de processos de planejamento e na 

área de conhecimento de gerenciamento de riscos, o processo responsável por realizar a análise 

quantitativa dos riscos. Esta, no entanto, não será utilizada no GP2, devido à natureza dos 

projetos das PMEs, que necessitam de uma agilidade para finalização e possuem, em sua maior 

parte, uma complexidade que varia de baixa a média. 

RPRP-IR - Identificar Riscos: A identificação dos riscos dos projetos é realizada 

desde o início deste conjunto de atividades, em conjunto com o termo de abertura do projeto, 

sempre seguindo o modelo definido no PMC. Durante as reuniões e em conjunto com a 

definição do escopo, tempo, qualidade e outros fatores relacionados ao projeto, os riscos são 

registrados e revisitados. 

RPRP-RAQR - Realizar Análise Qualitativa dos Riscos: A análise qualitativa dos 

riscos, por sua vez, é realizada através de reuniões, entrevistas, brainstorms e oficinas, com o 

objetivo de categorizar os riscos e definir quais deles devem ser priorizados. Nesta atividade é 

realizada também uma estimativa de custo com a incidência dos riscos, de forma que podem 

ser utilizados para determinar o orçamento do projeto. 

Em alguns casos, como por exemplo os projetos de desenvolvimento de software, 

algumas modificações em relação aos riscos que podem incidir no cronograma do projeto são 

realizadas através da utilização do SCRUM. Como a velocity do time é sempre monitorada, as 

Sprints seguem sempre estes ajustes. Então, caso o time tenha uma queda de produtividade, que 

incide diretamente na velocity, os fatores que influenciaram nesta diminuição são evidenciados 

no quadro SCRUM (no quadro de impedimentos) e no evento de Sprint Retrospective. 

RPRP-PRR - Planejar as respostas aos riscos: Os riscos nos projetos de 

desenvolvimento de software não são identificados e/ou gerenciados apenas com a utilização 

do SCRUM. Partes destes fatores são identificados ao longo de todo o projeto antes mesmo das 

entregas e/ou pacotes de desenvolvimento de software. Um dos riscos existentes no NUTES, 

por exemplo, estava relacionado à infraestrutura de servidores de aplicações e eram ligados ao 

ambiente físicos (infiltrações), quedas de energia, internet e/ou até mesmo a idade dos 
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servidores e/ou falta de peças de reposição. Boa parte dos principais riscos foi transferida 

quando, através da análise de riscos, o NUTES optou por hospedar as aplicações em produção 

em um servidor cloud. Desta forma, o planejamento de resposta aos riscos nos projetos do 

NUTES eram realizados durante todo o decorrer do projeto, sempre envolvendo a equipe, a 

gestão do projeto e a diretoria da instituição.  

Por fim, durante o planejamento no framework GP2, existe a necessidade de planejar 

as aquisições. Esta atividade no NUTES utilizando o GP2 é bastante simples. Trata-se de 

identificar as necessidades relacionadas a aquisições para os projetos, realizar uma busca por 

fornecedores qualificados, enviar requisições de propostas e avaliar cada uma destas.  

O NUTES opera através de um convênio com a UFPE, além de depender do 

financiamento direto do programa Telessaúde Brasil Redes. Em algumas situações, há uma 

indisponibilidade de recursos financeiros no momento em que as aquisições são necessárias, 

gerando um gargalo no processo de condução das aquisições do projeto. Este risco impacta 

diretamente o andamento do cronograma do projeto, além de trazer dificuldades para que este 

atinja seus objetivos.  

4.3.2.2 Executando e monitorando projetos com o GP2 

O desenvolvimento da execução e do monitoramento de projetos com o GP2 é 

realizado conforme especificado no capítulo 3. A discussão a respeito da execução deste 

processo no NUTES está detalhada a seguir. 

REMP-MEP - Mobilizar a equipe do projeto: Esta atividade passou a ser realizada 

com mais rigor no NUTES após a utilização do GP2. A necessidade de identificar e selecionar 

membros mais capacitados para os projetos foi evidenciada à medida que as atividades 

passaram a ser monitoradas e o desempenho dos projetos e dos colaboradores foi acompanhado. 

Além das entrevistas, indicações e alguns testes de seleção passaram a ser aplicados. 

Isso resultou em equipes mais maduras, comprometidas e que já iniciavam com um 

conhecimento prévio dos desafios da instituição, uma vez que os testes estavam direcionados à 

realidade da organização. 

REMP-OGTP - Orientar e gerenciar o trabalho do projeto: Nesta atividade, parte 

da definição das atividades fica a cargo do gerente de projetos e a outra parte fica atribuída ao 

líder da equipe. Este é mais um dos motivos pelos quais a definição da estrutura organizacional 

é tão importante no GP2. Nos projetos de TI, o Scrum Master se torna responsável por garantir 
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que os integrantes da equipe Scrum completem o trabalho e garante também que o processo 

seja entendido e seguido corretamente. 

REMP-CCR - Controlar o Cronograma: Reuniões periódicas são realizadas para 

garantir que o projeto está evoluindo conforme foi planejado. Através dos cronogramas 

definidos nos processos de planejamento do projeto, é possível acompanhar corretamente o 

andamento das atividades. Alguns ajustes são realizados no decorrer dos projetos para garantir 

que o projeto será realizado no prazo, no custo e com o escopo definido, atingindo os objetivos 

especificados durante o decorrer de todo o projeto. 

Em projetos de desenvolvimento de software e/ou que possuam pacotes de trabalho ou 

entregas desta natureza, o gráfico de burndown auxilia bastante durante o decorrer do projeto, 

pois informa a velocidade da equipe para execução das atividades com as estimativas de esforço 

informadas durante o sprint planning. A Figura 60 ilustra o gráfico de burndown realizado 

durante as primeiras sprints do subprojeto de produção do módulo de cadastro de profissionais 

de saúde. 

REMP-DEP - Desenvolver a equipe do projeto: Durante a atividade de 

desenvolvimento da equipe do projeto há a preocupação de realizar treinamentos com as 

equipes dos projetos com temas relacionados aos interesses destes conjuntos de atividades. 

Além disso, na utilização do GP2 no NUTES, foi bastante comum a prática da troca de membros 

entre as equipes e/ou funções, sempre observando a afinidade de cada um, além do desempenho 

e conhecimento em relação aos seus respectivos cargos. 

Figura 60 - Gráfico de Burndown do subprojeto de produção do módulo de  

cadastro e monitoramento 

 

Fonte: Autor. 
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REMP-CAR - Cadastrar Atividades no Repositório: O repositório utilizado no 

NUTES é o RedMine. O acompanhamento durante os projetos através do GP2 é realizado, em 

grande parte, através do monitoramento do status e/ou da evolução das atividades cadastradas 

neste sistema de registro de tarefas, além do quadro kanban e do quadro SCRUM, em alguns 

casos. Assim, é imprescindível o cadastro das atividades no redmine. Para atender a esta 

atividade, proposta pelo framework, foi necessário configurar os diversos tipos de atividades 

executados pelas equipes dos projetos e/ou dos processos, de acordo com a realidade do 

NUTES. 

REMP-GEPI - Gerenciar o engajamento das partes interessadas: Essa atividade 

também passou a ser realizada com mais ênfase e rigor após a utilização do GP2. As reuniões 

rotineiras e/ou seminários passaram a servir também para dar um feedback para os principais 

interessados em relação aos projetos. 

As mudanças costumeiras, a velocidade dos projetos e a necessidade de agilidade, no 

entanto, enfatizam que esta atividade, em conjunto com gerenciar as comunicações e monitorar 

e controlar os riscos, necessitam mesmo de uma ênfase maior, além de uma atenção e cuidados 

especiais. 

REMP-CQ - Controlar a qualidade: Conforme descrito no capítulo 3, esta atividade é 

realizada com maior ênfase no NUTES com a utilização do GP2 nos projetos de desenvolvimento 

de software. Os conjuntos de atividades desta natureza despertaram a necessidade de aquisição e 

desenvolvimento de uma equipe de testes de software, acentuadas pela necessidade constante de 

melhoria durante o desenvolvimento destes sistemas, através da adoção do TDD, do refatoramento 

e da melhoria na utilização dos padrões de projeto, na atividade “Realizar a Garantia da Qualidade”, 

realizada pela equipe do projeto, conforme o GP2. 

4.3.2.3 Encerramento de Projetos 

Esta atividade é realizada no NUTES tal qual está descrito no capítulo 3 deste trabalho, 

ilustrando a necessidade de encerrar as aquisições, do registro das lições aprendidas e da 

manutenção dos ativos de processos organizacionais da instituição. 

O subprojeto de produção do módulo de cadastro de profissionais de saúde do NUTES 

foi uma das primeiras iniciativas a utilizarem o GP2 como base para o planejamento, execução, 

monitoramento e encerramento de suas respectivas atividades. A figura 54 retrata o estado final 
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da tela demonstrada pelo protótipo da Figura 61 após a finalização do desenvolvimento do 

cadastro de profissionais de saúde. 

Figura 61 - Tela de validação do cadastro de profissional de saúde 

 

Fonte: Autor. 

4.4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Conforme mencionado no capítulo 3, esta fase do ciclo de vida tem como objetivo 

realizar uma análise dos resultados obtidos através da realização do GP2. A Figura 62 mostra 

os indicadores de um dos serviços ofertados pelo NUTES, coletados para a realização de uma 

reunião semestral, demonstrando a ênfase no monitoramento dos processos e na análise dos 

resultados relacionados a esta vertente do GP2. Um exemplo do monitoramento dos resultados 

dos projetos do GP2 pode ser visto na figura 68, explicada na próxima subseção.  
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Figura 62 - Monitoramento dos serviços de Tele-Educação – Um comparativo de 2012 até 2015 

 
Fonte: Autor. 

4.5 RESULTADOS OBTIDOS COM A UTILIZAÇÃO DO GP2 NO NUTES 

É possível definir como um dos principais resultados obtidos deste trabalho a definição 

dos processos da instituição estudada, conforme demonstrado durante o presente capítulo. Nota-

se que antes não existia o conhecimento explícito relacionado às atividades da organização 

(sejam ligadas a processos ou a projetos, de maneira geral). A cultura e o conceito relacionados 

à gestão de projetos também não estavam incutidos no NUTES e com a incorporação do BPM, 

existiu um maior foco em relação ao conjunto de atividades priorizadas, que começaram a ser 

realizadas na sequência e no prazo planejado. 

A incorporação dos processos ágeis também trouxe um conjunto de benefícios. Um 

deles foi a identificação, o sequenciamento e o detalhamento das atividades a serem 

desempenhadas para produção dos sistemas e/ou aplicativos do NUTES. Em uma análise 

inicial, a organização apenas descrevia em uma frase e/ou em um pequeno conjunto de 
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atividades o subprojeto que deveria ser executado, de forma que muitas vezes um projeto inteiro 

era descrito apenas com o seu título, sem o detalhamento necessário. Após a utilização do GP2, 

ocorreu um aumento de 150% (cento e cinquenta por cento) deste detalhamento, em média, 

conforme ilustra a Figura 63, que retrata a situação da quantidade de pacotes de trabalho e/ou 

entregas detalhadas para o segundo semestre de 2014 e para o primeiro semestre de 2015, 

envolvendo parte da equipe de desenvolvimento de software, de relacionamento e o 

planejamento do projeto RedeNUTES. Se as atividades descritas para cada uma das sprints for 

considerada, esse número aumenta de uma forma ainda mais considerável.  

Figura 63 - Quantidade de pacotes de trabalho e/ou entregas especificadas para o período 

 
Fonte: Autor. 

O detalhamento das atividades refletiu, inclusive, em uma facilidade para realizar a 

estimativa de tempo e/ou esforço em relação às respectivas atividades, especificadas após a 

utilização do GP2. Uma comprovação disto foi o aumento na conclusão das atividades relativas 

aos subprojetos do RedeNUTES. A Figura 64 demonstra o aumento no percentual de conclusão 

das atividades especificadas para os anos de 2014 e de 2015, comparando o segundo semestre de 

2014 e o primeiro semestre de 2015. Conforme o gráfico, é possível observar um aumento de 

19% (dezenove por cento) na quantidade das tarefas concluídas. É importante salientar, no 

entanto, que as tarefas foram especificadas para o ano inteiro, embora o gráfico mostre apenas o 



172 
  

 

recorte semestral. Por isso, o percentual de tarefas concluídas está próximo aos 50% referentes 

ao semestre e não aos 100% referentes ao ano.  

Figura 64 – Percentual de conclusão das atividades – Comparativo de 2014.2 e 2015.1 

 
Fonte: Autor. 

Outro benefício notado após a incorporação do GP2 e das práticas ágeis foi percebido 

através da evolução e amadurecimento das equipes de desenvolvimento de software. A Figura 

65 ilustra a diminuição gradativa no número de tarefas que não foram entregues desde a 

primeira sprint por uma das equipes de desenvolvimento de software que utiliza o GP2. 

Figura 65 - Percentual de tarefas não entregues - Equipe de desenvolvimento de software que utiliza o SCRUM 

 

Fonte: Autor. 
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A utilização do GP2 possibilitou ainda o detalhamento de indicadores do NUTES. 

Com a configuração da ferramenta RedMine, foi possível registrar a incidência de parte dos 

registros de serviços da instituição. A Figura 66 exemplifica o registro dos serviços da equipe 

de relacionamento do NUTES. A partir do RedMine, foi possível, ainda, manter uma 

classificação mais coerente das informações e coletar os registros mais rapidamente. A Figura 

67 mostra o agrupamento dos serviços ofertados pela equipe de relacionamento - Detalhados 

por município. 

Figura 66 - Registro dos serviços da equipe de relacionamento do NUTES 

 

Fonte: Autor. 

Figura 67 - Agrupamento dos serviços ofertados pela equipe de relacionamento detalhados por município 

 

Fonte: Autor. 
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A Figura 68 mostra um trecho da apresentação de resultados parciais dos projetos do 

programa da RedeNUTES, que ocorreu no final do primeiro semestre do ano de 2015, em uma 

visão estruturada por equipe. É possível observar que alguns setores possuem um percentual 

acima do planejado para o primeiro semestre (levando em consideração que os projetos 

possuem previsão de término apenas no final do ano, enquanto outros contemplam estimativas 

até o segundo semestre de 2016). É possível notar, no entanto, que a maioria dos projetos possui 

um percentual de conclusão próximo ou superior a cinquenta por cento (que corresponde à 

metade do ano, conforme planejamento).  

Observa-se também que as equipes que possuem uma estrutura mais próxima a 

realização de projetos como as de educação e de tecnologia da informação demonstram um 

percentual de conclusão mais próximo ao previsto, enquanto outras, que são 

predominantemente estruturadas para o fornecimento de serviços, mostram percentuais 

discretamente inferiores ao previsto. 

Figura 68 - Trecho da apresentação de resultados parciais dos projetos do programa da RedeNUTES em 2015.1 

 

Fonte: Autor. 
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4.5 LIMITAÇÕES DO EXPERIMENTO 

A instituição cuja pesquisa foi pautada é uma PME que apresenta características 

bastante específicas. A primeira delas é que se trata de um núcleo vinculado a uma área 

específica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), funcionando como um órgão 

público desta instituição e levando a uma série de restrições orçamentárias e físicas, que limitam 

diretamente a contratação de novos recursos e a aquisição de materiais e de serviços específicos. 

O NUTES apresenta, desta forma, restrições bastante específicas relacionadas ao número de 

colaboradores, que geralmente possuem cargos e atividades bastante heterogêneas, para que as 

lacunas de necessidades sejam preenchidas, gerando alta rotatividade, entre outros problemas, 

relacionados a recursos humanos. 

Outra limitação que impactou bastante esta pesquisa foi o fato de que antes da 

implementação do framework GP2 no NUTES, as ferramentas e/ou técnicas relacionadas à 

gestão de projetos e de processos de negócio eram escassas e/ou não estavam sendo utilizadas 

com frequência por todas as equipes, comprometendo, desta forma, uma comparação direta 

entre a situação antes e depois da realização desta pesquisa. 

É importante salientar ainda que o experimento foi feito com foco nos processos fins 

da organização estudada, de forma que as atividades envolvendo áreas administrativas não estão 

envolvidas neste estudo. 
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5 CONCLUSÃO 

Conforme a discussão da utilização do GP2 na organização estudada no capítulo 4, é 

possível concluir que o principal objetivo deste trabalho, a definição de um framework aplicado 

à realidade da organização estudada, o NUTES-UFPE, foi alcançado nesta pesquisa. O GP2, 

em utilização no NUTES-UFPE, integra a gestão por processos de negócio e o gerenciamento 

de projetos, utilizando como base parte das principais referências em suas respectivas áreas de 

atuação, o CBOK e o guia PMBok. A implantação do framework GP2 na organização estudada 

proporcionou um ambiente com estruturas organizacionais mais adequadas ao funcionamento 

de projetos e, por outro lado, com uma visão direcionada à gestão por processos de negócios, 

além de alguns ganhos significativos em relação a maturidade da equipe em relação as áreas de 

atuação abordadas pelo GP2, a melhoria no entendimento das atividades, conforme comprova 

a Figura 63. Ocorreu também um aumento no percentual de conclusão das atividades por 

período (dezenove pontos percentuais, comprando o último semestre de 2014 e o primeiro de 

2015), conforme mostra a Figura 64, e um maior no planejamento e na execução e 

monitoramento das atividades de acordo com o planejado, como demonstra a Figura 68 e uma 

busca contínua pela melhoria dos respectivos processos de negócio da organização, seguindo o 

ciclo de vida do GP2, conforme visto no capítulo anterior. Ainda podem ser enumeradas as 

conclusões a seguir, alinhadas aos objetivos deste trabalho. 

Utilização do BPM na PME: Observou-se, a partir da discussão da utilização do GP2 

no NUTES e da definição do framework, conforme detalham os capítulos 3 e 4, que há um 

conjunto de iniciativas pautadas no ciclo de vida e nas práticas recomendadas pelo CBOK para 

a utilização do BPM. 

No experimento discutido nesta pesquisa, foi possível observar que através da 

definição de uma estratégia que buscava melhorar a coleta de dados dos serviços de telessaúde 

do NUTES, foram levantadas uma série de melhorias que pautam o desenvolvimento de um 

projeto específico para a sua implantação. 

Além disso, no subprojeto de produção do módulo de cadastro de profissionais de 

saúde, onde parte significativa das informações foi proveniente da utilização das ferramentas 

e/ou práticas do BPM, notou-se um conhecimento mais específico em relação aos problemas 

enfrentados para o desenvolvimento deste conjunto de atividades, levando a equipe a uma 

solução mais direcionada às necessidades da organização, conforme pode ser observado no 

detalhamento apresentado no capítulo 4. 
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Utilização das ferramentas e/ou práticas do guia PMBok na PME: Além da 

utilização do BPM, foi possível observar ainda a inclusão de um conjunto de processos com 

embasamento no guia PMBok, que direcionaram os projetos do NUTES à finalização dentro 

dos objetivos, do tempo, do escopo e da qualidade planejadas. O subprojeto de produção do 

módulo de cadastro de profissionais de saúde de um dos sistemas do NUTES, utilizado como 

experimento deste trabalho, conforme demonstram as figuras Figura 55, Figura 56, Figura 57, 

Figura 58, Figura 59, Figura 60 e Figura 61 foi seguido de outras iniciativas que também 

utilizam as ferramentas e/ou técnicas especificadas pelo GP2 e em consonância com o guia. 

A adoção do RedMine, como ferramenta de monitoramento e controle dos projetos e 

parte dos serviços do NUTES também foi um dos ganhos positivos durante o desenvolvimento 

deste trabalho. Este sistema integra informações sobre o andamento dos projetos (além do 

gerenciamento de serviços e de processos), possibilitando o acompanhamento a partir de 

qualquer localidade, o que anteriormente não era possível, visto que os registros eram realizados 

apenas em planilhas e compartilhados apenas na rede interne do núcleo. 

Integração das ferramentas e/ou práticas do BPM e da gestão de projetos: O GP2 

foi desenvolvido com base nas boas práticas do CBOK para utilização com BPM e do guia 

PMBok para a gestão de projetos, envolvendo ainda a utilização do scrum, lean e do TDD em 

projetos com cunho de desenvolvimento tecnológico na área de desenvolvimento de software, 

de tal forma que as melhorias nos processos de negócio da organização são realizadas através 

de projetos maduros e adequados aos padrões atuais do mercado, bem como há a possibilidade 

contínua de revisão no conjunto de atividades relacionadas à gestão de projetos. 

Esta união, demonstrada pela Figura 27, proporcionou uma visão padronizada em 

relação à gestão por processos de negócio e à gestão de projetos, buscando a melhoria das 

competências da organização em cada uma destas de forma integrada. Atualmente existem 

esforços que visam a criação de um escritório de processos de negócio e de projetos na PME, 

visando à melhoria global da organização em ambas as vertentes. 

Implantação de práticas de gestão ágil de desenvolvimento de software: A 

implantação do processo scrum foi outro benefício percebido a partir da utilização do GP2, uma 

vez que todas as equipes passaram a seguir os princípios, as cerimônias e os eventos desta 

abordagem ágil. As equipes, inicialmente dispersas e direcionadas a apenas um dos produtos, 

onde cada um dos membros estava focado em apenas um dos sistemas, passou a abarcar um 

conjunto de tecnologias, levando a uma melhora de interação entre os colaboradores, um maior 

foco na produção tecnológica, a melhoria das habilidades técnicas e da arquitetura dos sistemas, 

além da reutilização das soluções. 



178 

 

 

A utilização de práticas ágeis possibilitou uma equipe de desenvolvimento de software 

multifuncional e integrada em suas respectivas tecnologias, de forma que existem atualmente 

no NUTES três equipes de desenvolvimento de software: 

Equipe de desenvolvimento em Java: Composta por cinco desenvolvedores, focados 

em tecnologias Java e Adobe Flex; 

Equipe de desenvolvimento em PHP: Composta por três desenvolvedores, que 

desenvolvem utilizando as tecnologias PHP, Joomla e Wordpress; 

Equipe de desenvolvimento Mobile: Composta por quatro desenvolvedores, que 

utilizam as tecnologias Appcelerator Titanium, Grails e Intel XDK. 

Cada um dos membros destas equipes possui o conhecimento adequado em relação a 

arquitetura, funcionalidades, ambiente de desenvolvimento respectivos à tecnologia em que 

desenvolve, impulsionando as equipes a uma maturidade tecnológica, uma vez que estarão aptas 

a melhorar seus respectivos conhecimentos e discutir os problemas e soluções de uma forma 

mais direta. Embora possua um forte cunho relacionado à tecnologia da informação, o GP2 

também aborda outros aspectos, buscando interagir com outras áreas de atuação. 

Nas figuras Figura 58 e Figura 59, é possível verificar a integração da gestão ágil com 

o PMBOK no GP2, onde é possível verificar o planejamento de projetos contemplando sprints 

integrando processos do PMBok e do Scrum. Além disso, também é importante destacar a união 

com a melhoria de processos, conforme demonstram os quadros 13 e 14.  Foram dois benefícios 

importantes obtidos a partir da utilização do GP2 para a descrição dos processos de negócio, a 

identificação de melhorias e a convergência das equipes em relação aos objetivos da 

organização. 

Adequação das estruturas organizacionais em prol da realização dos projetos da 

PME: Outro ganho a partir da implantação do GP2 foi a adequação das estruturas 

organizacionais do NUTES em prol da realização de projetos. Além das modificações 

realizadas para o time de TI do núcleo, ocorreu também uma série de mudanças em outras 

equipes. A equipe de “atendimento”, por exemplo, foi incorporada ao “relacionamento”, assim 

como foi criado um setor exclusivo para educação nesta organização. Estas modificações foram 

realizadas com o objetivo de diminuir a complexidade no gerenciamento destas estruturas, além 

de adequá-las à realidade dos serviços e/ou projetos existentes na PME, conforme pode ser 

observado pela Figura 44 e explicado no capítulo 4. 

Assim, além de aumentar a comunicação dos integrantes das equipes, colocando-os 

em um mesmo ambiente, foi possível especializar os times em competências exclusivas e 

atribuir a responsabilidade adequada a cada uma destas. 
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Detalhamento de indicadores de serviços e de processos de negócio da PME: Parte 

do trabalho envolvido no entendimento da PME estudada, em alguns projetos e na melhoria dos 

processos do NUTES, envolveu identificar os indicadores relativos aos serviços e aos processos 

da organização, de forma a tornar o registro e a classificação destes itens mais fácil, além de 

melhorar o monitoramento destes índices. Para ajudar neste trabalho, ocorreu a parametrização 

da ferramenta RedMine, um sistema inicialmente construído com o propósito de realizar o 

monitoramento de projetos, conforme demonstrado nas figuras Figura 66 e Figura 67. 

Esta configuração proporcionou o registro e o monitoramento de serviços, antes 

realizados através de planilhas e salvos em arquivos compartilhados, mais dinâmicos e rápidos, 

uma vez que o RedMine funciona on-line, e seus parâmetros são cadastrados a partir de perfis 

exclusivos e não são modificados com facilidade, garantindo uma utilização padronizada. 

Disseminação da cultura de gestão na PME: Embora alguns esforços anteriores 

tivessem sido empregados no âmbito da utilização da gestão de projetos, metodologias ágeis 

e/ou BPM, este trabalho buscou alavancar a utilização das práticas e das ferramentas inerentes 

a estes temas na organização. Pessoas de diversos setores e competências participaram de 

seminários e de oficinas, onde puderam construir interagir na construção do GP2, das melhorias 

de processos de negócio e dos projetos da organização. Nestas ocasiões, a importância da 

utilização de uma boa gestão estava sempre em evidência, assim como a discussão sobre a 

importância de cada um dos artefatos utilizados. 

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

Através da discussão sobre a utilização do GP2 no contexto da PME estudada, o 

NUTES, foi possível observar que há a possibilidade de definição de um framework de gestão 

de processos de negócio e de projetos específico para uma organização de pequeno ou médio 

porte, com incidência de serviços exclusivos e projetos complexos e de natureza relacionada à 

educação, saúde e desenvolvimento tecnológico. A utilização deste framework em outras 

instituições, no entanto, não é generalizável, existindo a necessidade de uma investigação de 

maior profundidade, conforme descrito neste capítulo. Para validar a utilização deste arcabouço 

em outros contextos, faz-se necessária a aplicação e a análise em empresas de composições 

distintas a do NUTES. 

Desta forma, pode ser elencado como um dos primeiros trabalhos futuros o interesse 

de validação da utilização do GP2 em contextos diferentes ao do NUTES, em PMEs de outras 
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naturezas e áreas de atuação através da realização de um survey e de novos experimentos no 

âmbito da utilização do framework em melhorias de processos e em projetos destas 

organizações. 

A intensificação dos estudos e esforços empregados na melhoria dos projetos de 

desenvolvimento de software também é uma das outras vertentes a serem abordadas por 

trabalhos posteriores a este. Notou-se a necessidade de investigação do GP2 no contexto de 

empresas intensivas de desenvolvimento de software, buscando uma maior coesão entre estes 

tipos de iniciativa e o BPM, objetivando investigar a coesão entre estas duas áreas de pesquisa. 

Por outro lado, através das pesquisas e das investigações realizadas durante este 

trabalho, no contexto da utilização do GP2 no NUTES, foi possível observar que há indícios de 

que a utilização de sistemas de gestão por processos de negócio pode melhorar o 

desenvolvimento de soluções, o monitoramento dos processos, a comunicação e o registro e a 

padronização das informações mantidas pela organização. Assim, observa-se a necessidade de 

investigação da aplicação destes BPMS nesta PME, além das adequações necessárias ao GP2 

para suportar este tipo de melhoria. 

Alguns esforços já foram empreendidos na direção da utilização de um BPMS no 

NUTES, mas nenhum deles caracterizou o desenvolvimento de uma nova pesquisa. Através da 

investigação de algumas das ferramentas BPMS disponíveis no mercado, foi possível observar 

que algumas apresentavam uma facilidade para implantação na PME, enquanto outras se 

tornaram complexas. O custo relacionado a adoção destes sistemas também é um fator 

impeditivo. Uma investigação de maior profundidade é necessária, assim como a possibilidade 

de desenvolvimento de um BPMS adequado aos interesses da instituição e/ou generalizável 

ainda para outras finalidades e aplicações até mesmo em outros núcleos de telessaúde. 
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ANEXO B – Notação BPMN 

A primeira versão do BPMN foi lançada pela BPMI em 2004. A atual versão desta 

notação é a BPMN 2.0 (WEILKIENS et al., 2011). A seção a seguir visa a detalhar os elementos 

da BPMN. Segundo a OMG (2013), a BPMN é composta por cinco categorias de elementos 

básicos: 

1. Objetos de fluxo; 

2. Dados; 

3. Objetos de conexão; 

4. Raias; 

5. Artefatos. 

Objetos de fluxo são os principais elementos gráficos para definir o comportamento 

do processo de negócio. Existem três objetos de fluxo:  

Evento: Ocorre durante o decorrer de um processo. Estes eventos afetam o fluxo do 

modelo e geralmente possuem uma causa (trigger) ou um impacto (resultado). Os eventos são 

círculos com centros abertos para permitir indicadores internos que permitem diferenciar 

diferentes gatilhos ou resultados. Existem três tipos de eventos, de acordo com o momento em 

que podem afetar o fluxo: Inicio, Intermediário e Final; 

Atividade: É um termo genérico para o trabalho executado em um processo. Os tipos 

de atividade são: subprocessos e tarefas, que são retângulos arredondados.  

Decisores: São utilizados para controlar a divergência e a convergência dos fluxos em 

um processo. Assim ele visa a determinar a ramificação, bifurcação, fusão e união de caminhos. 

Indicadores internos indicam o tipo de controle de comportamento destes elementos. A Figura 

1 apresenta os objetos de fluxo descritos. 

Figura 1 - Objetivos de fluxo 

 
Fonte: OMG (2013). 
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Segundo OMG (2013), existem as seguintes formas de ligar os Objetos de fluxo uns 

com os outros e/ou com as outras informações:  

Fluxo de Sequência: É usado para mostrar que a ordem atividades seguem em um 

processo. 

Fluxo de Mensagem: É usada para mostrar o fluxo de mensagens entre dois 

participantes específicos para a finalidade de envio e recebimento de mensagens. 

Associação e Associação de dados: São usadas para ligar informações e/ou artefatos 

com elementos gráficos BPMN. 

A figura 2 apresenta exemplos dos objetos de conexão descritos anteriormente. 

Figura 2 - Objetos de conexão 

 
Fonte: Adaptado de OMG (2013). 

As duas maneiras de agrupar os elementos de modelagem primária através de raias 

são, segundo OMG (2013): 

Piscina: É a representação gráfica de um participante do processo. Também pode atuar 

como uma raia e um recipiente que permite separar elementos gráficos de outras Piscinas. A 

piscina pode conter ou não detalhes internos, na forma de um processo que irá ser executado. 

Raia: É uma subpartição dentro de um processo ou de uma piscina, que se estenderá 

durante todo o processo. As raias são utilizadas para organizar e/ou categorizar atividades. A 

figura 3 apresenta exemplos da piscina e de uma raia, respectivamente. 

Figura 3 - Raias 
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Fonte: Adaptado de OMG (2013). 

Segundo OMG (2013), os elementos que representam artefatos são: 

Grupos: São utilizados para agrupar elementos gráficos que possuam o mesmo 

contexto e/ou organizar o processo. 

Anotações: Servem para fornecer informações de texto adicionais para o leitor do 

processo. A figura 4 apresenta exemplos de grupos e anotações, respectivamente. 

Figura 4 - Artefatos. 

 
Fonte: Adaptado de OMG (2013). 

Já os objetos de dados fornecem dados necessários para execução de uma atividade 

e/ou que são gerados por estas. (OMG, 2013). A figura 5 representa este elemento BPMN. 

Figura 5 - Objeto de dado 

 
Fonte: OMG (2013). 

 


