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RESUMO 
 

A transição dos métodos tradicionais para os métodos ágeis de gerenciamento de projeto e as 
mudanças necessárias para a obtenção de seus reais benefícios são difíceis de alcançar. A 
mudança afeta não apenas o time envolvido com a gestão e o desenvolvimento de software, 
mas também diversas áreas da organização e, principalmente, exige uma mudança cultural. 
Aplicar métodos ágeis com aderênciaaos modelos de maturidade, como o Capability Maturity 
Model Integration (CMMI) ou Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), 
tem sido o foco de discussão no meio acadêmico e no ambiente da indústria de software. As 
duas abordagens, aparentemente, têm alguns princípios fundamentais e bases diferentes, mas, 
por outro lado, adotá-las em conjunto é cada vez mais uma realidade para as organizações que 
desejam produzir software com maior qualidade e acelerando o tempo de desenvolvimento. 
No entanto, a pressa para chegar a níveis de maturidade, dentro de prazos que são cada vez 
mais curtos, pode resultar em programas de melhoria com objetivos únicos de adesão a tais 
modelos, e, muitas vezes, reflete na realização de atividades desnecessárias e geração de 
documentação excessiva. Neste contexto, os métodos ágeis são mais atraentes, pois são mais 
leves e aparentemente oferecem um desenvolvimento mais rápido com um custo mais baixo. 
Assim, processos, modelos e frameworks que resultem em maturidade de processos baseados 
em princípios ágeis têm sido alvo comum entre as empresas de software. Considerando o alto 
índice de falha na adoção de agilidade, este trabalho busca responder como é possível definir 
práticas de gestão de projetos aderentes ao CMMI, utilizando uma estratégia ágil em 
organizações de desenvolvimento de software de forma gradativa e disciplinada. Neste 
cenário, o presente trabalho propõe uma estratégia incremental baseada no modelo de 
maturidade CMMI, fazendo uso das melhores práticas da Agile Project Management (APM) e 
dos principais Métodos Ágeis: Scrum, Feature Driven Development (FDD), Lean, Kanban, 
Crystal, Extreme Programming (XP). O método utilizado para avaliação da pesquisa foi 
baseado em dois grupos focais e um survey com grupos de especialistas da academia e da 
indústria. Cada grupo com suas especialidades sugeriu mudanças na estratégia ao longo de 
sua construção e confirmou a sua completude, clareza, e adequação de uso para a realidade da 
indústria, mostrando ser viável a sua utilização para gestão ágil de projetos em conjunto com 
o CMMI. 
 
Palavras-chave: Gestão de Projeto. Método Ágil. Modelo de Maturidade. CMMI. APM. 

Estratégia. 



 

ABSTRACT 
 
The transition from traditional for agile project management methods and the necessary 
changes to obtain its real benefits are difficult to achieve. The change affects not only the 
team involved with management and software development, but also several organizational 
areas and, especially, requires a cultural change. Apply agile methods complying to maturity 
models such as Capability Maturity Model Integration (CMMI) or Organizational Project 
Management Maturity Model (OPM3), has been the focus of discussion in academic field and 
in software industry environment. Both approaches appear to have some fundamental 
principles and different bases, but on the other hand, adopt them together is becoming a 
reality for organizations that wish to produce software with higher quality and faster 
development time. However, the rush to reach maturity levels within shorter time limits, may 
result in improvement programs with unique objectives of adherence to these models, and 
often reflected on unnecessary activities and excessive documents generation. In this context, 
agile methods are more attractive because they are lighter and provide an apparently faster 
development at a lower cost. Thus, process, model and frameworks that result in mature 
processes based on agile principles have been a common target among software companies. 
Considering the high failure rate in the adoption of agility, this work seeks to answer how it is 
possible to define project management practices adherent to CMMI using an agile strategy in 
software development organizations in a gradual and disciplined manner. In this scenario, this 
work proposes an incremental strategy based on the CMMI maturity model, making use of the 
best practices of Agile Project Management (APM) and the main agile methods: Scrum, 
Feature Driven Development (FDD), Lean, Kanban, Crystal, Extreme Programming (XP). 
The method used to evaluate the research was based on two focus groups and a survey with 
experts from academy and industry.Each group with its specialties suggested changes in 
strategy throughout its construction and confirmed its completeness, clarity, and 
appropriateness of use to the reality of the industry, proving to be viable its use for agile 
project management in conjunction with CMMI. 
 
Keywords: Project Management. Agile Method. Maturity Model. CMMI. APM. Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo descreve a motivação do presente trabalho, o problema que se pretende 

resolver, ressaltando a relevância e o contexto específico da pesquisa, além dos seus 

objetivos, das justificativas para a proposta relacionada, e suas principais contribuições. 

 

1.1 Contexto 

 

Nos últimos anos, transformações vêm acontecendo na indústria de software, 

motivadas pelas exigências do mercado, e demandam a atenção das organizações na melhoria 

de seus processos de software, em busca de maior competitividade e produtividade 

(PRIKLADNICKI et al., 2014). Neste sentido, um dos desafios destas organizações é adquirir 

maturidade em seus processos de desenvolvimento por meio da implantação de modelos de 

qualidade reconhecidos mundialmente, visto que estes são cada vez mais exigidos pelos 

clientes e utilizados por organizações concorrentes (SEI, 2010; DRONZEK; LANOWITZ, 

2012; CMMI INSTITUTE, 2013; 2014). 

Ao mesmo tempo, o próprio mercado impõe prazos mais competitivos, exigindo 

maior agilidade e alta produtividade das equipes na utilização de seus processos e na 

eliminação de atividades que não agregam valor ao produto final (BOEHM, 2006; 

POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011; 2014). 

O desafio passa, então, a ser ainda mais complexo, contemplando atender aos 

requisitos de um modelo de maturidade, sem prejudicara produtividade, baseado fortemente 

no controle das variáveis de um projeto de desenvolvimento de software, e, ao mesmo tempo, 

adotando práticas de processos ágeis. 

Existem vários modelos que podem ser adotados pelas empresas para aumentar a 

maturidade de seus processos, por exemplo, Organizational Project Management Maturity 

Model(OPM3) (PMI/OPM3, 2013), Project Management Maturity Model(KPMMM) 

(KERZNER, 2005), Capability Maturity Model Integration(CMMI) (SEI, 2010), Melhoria de 

Processo de Software Brasileiro (MPS.Br) (SOFTEX, 2012), Project Management Maturity 

Model(PMMM) (CRAWFORD, 2007), Modelo de Maturidade em Gerência de Projeto 

(MMGP) (PRADO, 2008) e PRINCE2Maturity Model(P2MM) (OGC, 2013), dentre outros. 
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O Capability Maturity Model Integration(CMMI), um dos mais utilizados pelas 

empresas de desenvolvimento de software, estabelece um guia para melhorar o processo da 

organização e sua capacidade para gerenciar o desenvolvimento, aquisição e manutenção de 

produtos e serviços (CHRISSIS et al., 2007). O modelo define um caminho rumo à melhoria 

contínua em termos de cinco níveis de maturidade organizacional. 

Em paralelo ao surgimento de diversos modelos de maturidade, a partir dos anos 90, 

surgiram vários métodos ágeis, entre eles: Adaptive Software Development (ASD), Crystal, 

Dynamic Systems Development Method (DSDM), eXtreme Programming (XP), Feature 

Driven Development (FDD) e Scrum. Todos esses métodos empregam princípios ágeis, tais 

como ciclos iterativos, entrega rápida de software funcionando e simplicidade, como definido 

no Manifesto para Desenvolvimento Ágil (BECK et al., 2001). 

Os métodos ágeis surgiram como resposta às crescentes pressões por inovação em 

prazos cada vez mais reduzidos, necessidades de constantes mudanças nos requisitos e ao mau 

desempenho de grande parte dos projetos de desenvolvimento de software (DIAS, 2005). 

Alguns autores defendem o enfoque ágil para gerenciamento de projetos que são 

conduzidos em ambientes complexos, caracterizados por muitas incertezas iniciais, com 

dificuldades para detalhamento do escopo e de elaboração de um planejamento completo, com 

elevado grau de mudanças e com constantes pressões pela entrega de resultados em curtos 

períodos de tempo. Entretanto, os mesmos autores afirmam que não se deve descartar os 

conhecimentos oferecidos pelos métodos tradicionais de gerenciamento de projeto, e, sim 

combiná-los com as novas práticas propostas pelos métodos ágeis (DIAS, 2005). 

De acordo com o relatório The Chaos Report (STANDISH GROUP, 2009; 2011), 

entre 2008 e 2010, a taxa de projetos categorizados como ‘Sucesso’ aumentou de 32% para 

37%, enquanto que a taxa de projetos categorizados como ‘Cancelado’ diminuiu de 24% para 

21%. A taxa de projetos ‘Desafiados’ decresceu de 44% para 42%, conforme ilustra a Figura 

1 (1). 
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Figura 1 (1)-The Chaos Report – 2008/2010 
 

 
Fonte:Adaptada de Standish Group (2009; 2011) 

 

Dentre os motivos que o relatório descreve para esta melhoria encontrada em 2010, 

em relação a 2008, pode-se destacar que a utilização dos processos ágeis cresceu a uma taxa 

de 22%Compound Annual Growth Rate (CAGR)1. Isto representa 9% de todos os projetos de 

Tecnologia da Informação (TI) e são adotados em 29% do desenvolvimento de novas 

aplicações. O instituto Standish Group concluiu que o crescimento da taxa de ‘Sucesso’ 

possui uma relação direta com o aumento da adoção de metodologias ágeis. 

Na versão mais recente do relatório (STANDISH GROUP, 2013), entre 2010 e 2012, a 

taxa de projetos categorizados como ‘Sucesso’ continuou aumentando(de 37% para 39%), e a 

taxa de projetos categorizados como ‘Cancelado’ continuou reduzindo(21% para 18%). 

Porém, a taxa de projetos ‘Desafiados’ apresentou um pequeno acréscimo de 42% para 43%, 

cujaevolução é ilustrada pelaTabela 1 (1). 

 

  

                                                   
1Compound Annual Growth Rate (CAGR), que em português significa taxa composta de crescimento anual, 
devolve a taxa de rentabilidade interna de uma sucessão de fluxos monetários. Dito de outra forma, mede a taxa 
composta média anual de crescimento de retorno de um investimento durante um determinado período de anos, 
portanto representa o ganho anual uniformizado obtido com um investimento durante um determinado horizonte 
temporal (VIANA, 2008). 
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Tabela1 (1)-The Chaos Report– evolução anual 
 

 2004 2006 2008 2010 2012 
Sucesso 29% 35% 32% 37% 39% 
Cancelado 18% 19% 24% 21% 18% 
Desafiado 53% 46% 44% 42% 43% 

 
Fonte:Standish Group (2013) 

 
Nesse relatório de 2013, os processos ágeis aparecem como um dos fatores críticos 

de sucesso e é constatado um aumento na adoção dos projetos ágeis e uma redução na adoção 

de projetos no modelo cascata (“waterfall”).Um dos benefícios relatados é que os processos 

ágeis endereçam diretamente o envolvimento dos usuários ao longo do ciclo de 

desenvolvimento e promovem o suporte dos stakeholders relevantes com uma comunicação 

eficaz. 

Dias (2005, p. 52) já havia analisado anteriormente que muitos dos projetos 

fracassaram, “não pela ausência de verba ou pela falta de domínio tecnológico, mas, sim, 

pelo desconhecimento ou emprego incorreto das práticas de gerenciamento de projetos”. 

A mesma autora cita que o enfoque tradicional do gerenciamento de projetos não se 

mostrou plenamente efetivo para os projetos de desenvolvimento de sistemas considerando o 

ambiente dinâmico e sujeito a mudanças frequentes. 

De acordo com a pesquisa da VersionOne (2015), 36% dos respondentes disseram 

que mais da metade de seus times usa métodos ágeis; 50% disseram que menos da metade dos 

times usa métodos ágeis; 5% afirmaram que nenhum dos times usa agilidade; e, apenas 9% 

disseram que todos os times praticam agilidade. Adicionalmente, 24% dos respondentes 

trabalham em organizações que praticam agilidade há mais de cinco anos, contra 19% no ano 

anterior. 

Ao mesmo tempo que isso mostra um crescimento na adoção de agilidade, algumas 

empresas ainda encontram dificuldades na implantação destas metodologias, ora por falta de 

conhecimento, ora por dificuldade na adaptação de tais metodologias ao contexto de seus 

projetos (COHN, 2011; DRONZEK; LANOWITZ, 2012; PRIKLADNICKI et al., 2014). Por 

exemplo, empresas baseadas em linhas de produto possuem demandas de fluxo contínuoque 

dificultam a adoção de iterações de tamanho fixo e escopo fechado, conforme definido pelo 

Scrum (SCHWABER; BEEDLE, 2001), o método ágil mais utilizado atualmente 

(VERSIONONE, 2015). 
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1.2Definição do problema 

 

Há alguns anos os métodos ágeis tornaram-se populares nas organizações que 

buscam ambientes com mais flexibilidade e velocidade no desenvolvimento de software. 

Várias pesquisas relatam a adoção e o crescimento do uso de métodos ágeis (no 

Brasil e no mundo) nos últimos anos. Já se percebe a consolidação do interesse das 

organizações, o crescimento da comunidade ágil, o alto nível de discussões emconferências2, 

entre outros (COHN, 2011; DRONZEK; LANOWITZ, 2012; VERSIONONE, 2015). 

No sentido de melhorar os resultados dos projetos de desenvolvimento de software, 

muitas organizações optam por introduzir métodos ágeis em seus processos, porém, muitas o 

fazem de maneira desordenada. 

Nos dias atuais, o diferencial competitivo não está mais na utilização de tais 

métodos, mas, sim, na superação dos desafios de uma implantação correta e na busca da 

melhoria contínua dos processos de desenvolvimento de software (COHN, 2011;DRONZEK; 

LANOWITZ, 2012). 

Mike Cohn (2011) afirma que a busca pelo conhecimento dos métodos ágeis tem 

crescido e que não pode ser considerada um simples modismo. Porém, o que se observa nos 

dias atuais é a dificuldade que as organizações têm na implantação, ora por adaptações mal 

realizadas que ferem os valores e princípios ágeis, ora pelo excesso de restrições que uma 

metodologia tem e que pode não se encaixar com as necessidades de determinados projetos. 

As empresas estão despertando para uma análise crítica a respeito desse contexto, 

que trata do crescimento na adoção dos métodos ágeis aliadoà necessidade de adaptações e 

evolução dessas metodologias de forma sistemática. 

 
1.2.1 Dificuldades na transição para os métodos ágeis 

 

Segundo Cohn (2011), os métodos ágeis estão gerando ganhos significativos em 

produtividade com reduções equivalentes nos custos. Isso se deve ao fato de que a adoção 

desses métodos permitem liberar produtos no mercado com maior velocidade e satisfação do 

                                                   
2 Em 2014 foram realizadas 105 conferências sobre agilidade em 26 países: http://bit.ly/1Bp5Ca3 
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cliente. Além disso, dão condições de visualizar melhor o processo de desenvolvimento, o que 

leva à maior previsibilidade. 

Porém, a transição para os métodos ágeis e as mudanças necessárias para a obtenção 

dos benefícios são difíceis de alcançar.A mudança afeta não apenas o time de 

desenvolvimento de software, mas também diversas áreas da organização, por exemplo, a área 

comercial, marketing e financeira. Mike Cohn (2011) complementa que mudar práticas é uma 

coisa; mudar o modo de pensar é outra bem diferente. 

De acordo com a empresa Voke Research (DRONZEK; LANOWITZ, 2012), uma 

pesquisa realizada com 200 organizações no mundo apontou que 64% dos participantes 

acharam que a transição para adoçãodos métodos ágeis foi confusa, difícil ou lenta. Um dos 

desafios reportados estava relacionado com o fato de as mudanças culturais das práticas 

existentes de gerenciamento de projetos resultarem em uma falta de aceitação em práticas 

ágeis ainda não estruturadas. Apenas 35% reportaram sucesso ou facilidade no processo de 

transição. 

Shore, Warde (2008) e Fowler (2009) ressaltam que uma das falhas na adoção de 

metodologias ágeis está relacionada com as pessoas, “é o time que traz o sucesso ou a falha”. 

Também ressaltam a necessidade de utilização de alguns conceitos, por exemplo, do Scrum e 

do XP, serem aplicados em conjunto e não apenas um ou outro, visto que um trata de aspectos 

gerenciais, enquanto que o outro trata de técnicas da engenharia. 

A pesquisa da Version One (2014) relata que as iniciativas de adoção de agilidade 

falham, principalmente,por causa de problemas relacionados com a cultura e a resistência à 

mudança da organização. Especificamente, as pessoas estão preocupadas com a possibilidade 

de perderemo planejamento de longo prazo e o controle na gestão do projeto com a adoção de 

práticas ágeis. 

Por outro lado, a mesma pesquisa mostra as lições aprendidas daquelas organizações 

que foram bem-sucedidas na adoção de métodos ágeis em escala: apoio da alta gestão, 

alinhamento com a área de negócios, processos claros e treinamentos sobre questões básicas 

de agilidade, forte liderança e comunicação, fluxos de trabalho colaborativos, projetos-piloto, 

compartilhamento do conhecimento e melhoria contínua. 

A adoção de agilidade vem saindo do escopo isolado dos times e está passando para 

um nível organizacional. Os profissionais da área de desenvolvimento de software estão 

ganhando mais conhecimento sobre o tema e disseminando isso nos demais times. A maioria 
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das organizações que participaram da pesquisa (VERSIONONE, 2014) afirma que pratica 

métodos ágeis entre 2 a 5 anos. 19% dos respondentes trabalham em empresas que já praticam 

agilidade há mais de 5 anos, um aumento de 9% em relação hádois anos.Em 2015, esse 

número já aumentou de 19 para 24%). 57% dos respondentes trabalham em empresas que 

possuem mais de cinco times utilizando agilidade e 38% commais de 10 times. Este cenário 

de adoção no ano anterior era de apenas 30%, indicando que a adoção em escala está se 

tornando uma tendência. 

Conforme ilustra a Figura 2 (1), várias causas de falha nos projetos que usam 

agilidade estão diretamente relacionadas com a gestão do projeto, por exemplo, pressões 

externas para seguir o processo cascata, problemas de comunicação, falta de experiência de 

agilidade, falta de treinamento, falta de suporte da gestão, entre outras (VERSIONONE, 

2014). 
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Figura 2 (1)- Principais causas de falha nos projetos ágeis3 
 

 
Fonte: Adaptada de VersionOne (2014) 

 

Um comportamento similar ocorre quando se analisa a situação apenas no Brasil. A 

pesquisa realizada pelo IME/USP (2012)entre 24/maio e 31/ago/2011 destaca os seguintes 

pontos em relação aos 466 respondentes: 

a) mais de 60% dos respondentes trabalham em empresas que utilizam métodos 

ágeis em mais de 50% de seus projetos; 

b) dentre as razões mais importantes para adoção de agilidade, pode-se citar que: 

i) 65% dos respondentes concordam que a adoção de métodos ágeis é muito 

importante/mais importante na melhoria da visibilidade do projeto; 

ii) 68% dos respondentes concordam que a adoção de métodos ágeis é muito 

importante/mais importante na redução dos riscos do projeto; 

iii) 73% dos respondentes concordam que a adoção de métodos ágeis é muito 

importante/mais importante na melhoria do alinhamento entre a área de TI e a área de 

negócio; 

                                                   
3Obs.: o 1o item do gráfico “Nenhum dos nossos projetos ágeis falhou” faz parte do roll de respostas para 
identificar que não houve falha na adoção de agilidade. 
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iv) 86% dos respondentes concordam que a adoção de métodos ágeis é muito 

importante/mais importante na melhoria da capacidade de gerenciar mudanças de 

prioridades. 

c) dentre as razões sobre as maiores preocupações para adoção de agilidade, pode-se 

citar que: 

i) 43,8% dos respondentes tem receio que a adoção de agilidade trará perda na 

previsibilidade do projeto; 

ii) 41% dos respondentes tem receio que a adoção de agilidade trará perda no planejamento 

prévio do projeto; 

iii) 37,3% dos respondentes tem receio que a adoção de agilidade trará perda do controle 

gerencial do projeto. 

d) dentre os benefícios obtidos com a adoção de agilidade, pode-se citar que: 

i) 68% dos respondentes relatou que a capacidade de gerenciar as mudanças melhorou ou 

melhorou significativamente; 

ii) 63% dos respondentes relatou que a visibilidade do projeto melhorou ou melhorou 

significativamente; 

iii) 56% dos respondentes relatou que o alinhamento entre TI e as áreas de negócio 

melhorou ou melhorou significativamente; 

iv) 52% dos respondentes relatou que a redução de riscos no projeto melhorou ou melhorou 

significativamente. 

Esses dados mostram que existe uma tendência na adoção de métodos ágeis e que 

vários itens relacionados com a gestão do projeto estão presentes tanto nos benefícios 

daqueles que já adotaram agilidade, quanto nos fatores de preocupação daqueles que ainda 

não adotaram, destacando, assim, as dificuldades na transição dos métodos tradicionais para 

os ágeis. 

De acordo com a pesquisa realizada por Scott Ambler (2014a), que perguntou quais 

os fatores mais importantes durante o processo de adoção de agilidade, as práticas de 

gerenciamento ágil de projeto aparecem em segundo lugar, atrás apenas das questões 

relacionadas com mudanças na cultura do negócio. 

Ao mesmo tempo que ocorre esta crescente adoção de métodos ágeis, a utilização de 

modelos de maturidade vem crescendo no mundo (PMI, 2012; CMMI Institute, 2014), porém 

nenhum deles é focado na implantação de uma gestão ágil de projetos em organizações de 

desenvolvimento de software. Podem-se citar alguns dos modelos mais utilizados, por 
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exemplo, Organizational Project Management Maturity Model(OPM3) (PMI/OPM3, 

2013),Project Management Maturity Model(KPMMM)(KERZNER, 2005), Capability 

Maturity Model Integration(CMMI)(SEI, 2010), Project Management Maturity 

Model(PMMM) (CRAWFORD, 2007), Modelo de Maturidade em Gerência de Projeto 

(MMGP) (PRADO, 2008) e PRINCE2Maturity Model(P2MM) (OGC, 2013). 

Entretanto, se existe uma motivação para uso de métodos que promovam agilidade 

ao desenvolvimento, a busca por certificações e aderência aos níveis de maturidade continua 

crescendo. Neste sentido, iniciativas que resultem em maturidade de processos baseados em 

princípios ágeis têm sido alvo comum entre as empresas de software. 

Neste contexto, e considerando o alto índice de falha na adoção de agilidade em 

escala e, ainda, sendo muitas das razões apontadasrelacionadas com a gestão de projeto,este 

trabalho busca responder a seguinte pergunta-problema:comodefinir práticas de gestão 

organizacional de projetos aderentes ao CMMI, utilizando uma estratégia ágil em 

organizações de desenvolvimento de software de forma gradativa e disciplinada? 

 

1.3Objetivo 

 

Com base no problema identificado na Seção 1.2, o objetivo geral desta pesquisa é 

definir e avaliar uma estratégia incremental para implantaçãodas práticas de gestãode projetos 

aderentes ao CMMI-DEV (SEI, 2010),com base no framework Agile Project Management 

(APM),e nos principais métodos ágeis, em organizações de desenvolvimento de software, 

alinhado aos valores e princípios do gerenciamento ágil. 

O CMMI foi escolhido por ser uma evolução do precursor dos modelos de 

maturidade, o CMM, por ser específico para desenvolvimento de software e pela sua 

crescente evolução internacional, conforme descreve o relatório anual do CMMI Institute 

(2013; 2014).O CMMI também foi considerado por ser um dos dos fatores identificados em 

revisões sistemáticas anteriores, como a de Hasnain (2010), que analisou estudos publicados 

em conferências sobre desenvolvimento ágil, indicando a necessidade de se estudar mais o 

CMMI e o desenvolvimento ágil de software, além de estudos mais recentes como o de 

Chagas et. al (2014), que apontaram que 75% dos modelos e padrões citados em conjunto 

com agilidade eram sobre CMMI. 
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Já o APM foi escolhido pelo fato de disponibilizar um framework de processo ágilde 

gestão de projeto flexível e de fácil adaptação (HIGHSMITH, 2004), além do alinhamento 

com os valores e princípios do manifesto ágil (BECK et al., 2001). 

Os objetivos específicos desta proposta são: 

a) analisar os benefícios e limitações da utilização de desenvolvimento ágil de 

projetos; 

b) analisar os fatores de insucesso na implantação de métodos ágeis nas organizações 

de software; 

c) analisar a necessidade e a possibilidade de os métodos ágeis e o modelo de 

maturidade CMMI-DEV serem utilizados em conjunto no âmbito da gestão de 

projetos; e, 

d) propor uma estratégia para implantação de gestão ágil de projetos com base nos 

principais modelos, frameworks e métodos existentes, de forma que seja aderente 

às áreas de gerenciamento de projetos do CMMI-DEV.É importante ressaltar que 

a aderência proposta é em relação ao modelo de referência (CMMI-DEV) e não ao 

método de avaliação SCAMPI, o qual possui regras específicas. 

 

1.4 Justificativa 

 

Como parte da justificativa desta pesquisa, Silva, Furtado, Peres, Azevedo, 

Vasconcelos, Kamei e Meira (2014) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar, 

sintetizar e apresentar resultados sobre o uso do CMMI, em combinação com o 

desenvolvimento ágil de software.O método utilizado foi uma revisão sistemática da 

literatura sobre os estudos publicados até (e incluindo) 2011.A estratégia de busca executada 

em março/2012 identificou 3.843 resultados, dos quais 81 incluíam estudos sobre o uso de 

CMMI em conjunto com metodologias ágeis. Uma nova busca foi conduzida em outubro de 

2014 para incluir estudos publicados nos anos de 2012 e 2013, e identificou 4.287 resultados, 

dos quais 94 foram considerados. 

De acordo com Silva et al. (2014a), os estudos foram associados a quatro grandes 

grupos: (1) cinquenta e sete estudos que descrevem experiências de utilização efetiva de 

CMMI e metodologias ágeis na indústria ou academia; (2) trinta e cinco estudos que 

apresentam propostas de modelos, frameworks, ferramentas ou ainda discussões teóricas 
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(abordagens) sobre o tema; (3) vinte e sete estudos que analisam a compatibilidade entre 

CMMI e metodologias ágeis, fazendo um mapeamento das áreas de processo de CMMI com 

as práticas ágeis; (4) cinco estudos que focam em modelos de avaliação em CMMI, 

considerando práticas ágeis 

Os benefícios encontrados foram agrupados em duas categorias principais: as 

relacionadas com a organização em geral e aquelas relacionadas ao processo de 

desenvolvimento, e foram organizados em subcategorias de acordo com a área a que se 

referem. As limitações também foram agrupadas nessas categorias. 

Os principais benefícios organizacionais relacionados com a gestão de projetos 

foram: objetivos de negócios alcançado com êxito ([s2]4 e [s20]); crescimento organizacional 

[s1]; melhoria do desempenho do negócio ([s25] e [s93)] e da posição da empresa no mercado 

[s47]; vantagem competitiva [s82];estabilidade em metas de longo prazo [s47]; e um melhor 

relacionamento com os fornecedores [s13]. As melhorias no ambiente de trabalho da 

organização são relatadas em [s11], [s51] e [s82], e melhorias adicionadas ao cliente no que 

diz respeito à satisfação, valor e desempenho para as suas necessidades em ([s40], [s15], [s88], 

[s30] [s17], [s55] e [s71]). Os benefícios se estendem para a equipe de desenvolvimento e os 

funcionários, e estes foram considerados como o fornecimento de: satisfação ([s15] e [s52]); 

apoio à alta gestão [s18]; e trabalho integrado entre as equipes, departamentos e clientes 

([s69], [s13], [s8], [s91] e [s22]). Cinco estudos relataram benefícios organizacionais, 

relacionados à redução de custos e de preços  ([s24], [s12], [s94], [s10], [s5] e [s11]). 

 De acordo com os resultados encontrados na revisão sistemática da literatura, foi 

possível identificar alguns benefícios relacionados com os processos de gestão do projeto, a 

saber: 

a) colaboração com as partes interessadas ([s68] e [s73]) e a forte inclusão do 

cliente, no que diz respeito à identificação e melhoria nos problemas de 

relacionamento ([s58] e [s60]); 

b) comunicação e interação entre a equipe [s4], [s16], [s63] e [s71], uso de uma 

linguagem comum e aumento das interações e feedback [s69] e [s22]; 

c) monitoramento diáriodo projeto ([s46], [s73] e [s50]; 

                                                   
4 Os estudos da revisão sistemática estão identificados com [sX] e encontram-se listados no apêndice A deste 
documento. 
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d) gestão da mudança de prioridades [s18], [s36], [s60], [s63], [s69], [s77] e [s22]; 

e) melhorias relacionadas ao planejamento [s63], resposta a mudanças [s58], 

priorização de tarefas [s8], melhorias das estimativas [s79], a previsibilidade das 

atividades [s43], progresso consolidado [s43] e medições [s46]; 

f) aumento na produtividade e desempenho ([s11], [s65], [s74] e [s10]). Para [s54], a 

produtividade dobrou, enquanto [s55] tinha os marcos entregues no prazo ou antes 

do prazo. O tempo de liberação, retrabalho, esforço e interrupções diminuiu, de 

acordo com [s18], [s55 ], [s11] e [s43]; e, 

g) gestão e redução de risco foram listados em [s46] e [s69]. 

 

A Figura 3 (1) resume as áreas de processo mais citadas nos estudos. A área de 

processo mais citada foi Gestão de Requisitos (35 estudos), seguida por Monitoramento e 

Controle de Projeto (31 estudos), Planejamento de Projeto (29 estudos), Gestão de 

Configuração (28 estudos), Garantia da Qualidade de Processo e Produto (27 estudos), 

Medição e Análise (20 estudos). As áreas relacionadas a requisitos, monitoramento e 

planejamento podem ter sido mais citadas porque estas questões também são abordadas pelo 

Scrum, que é o método ágil atualmente mais usado, de acordo com a pesquisa da VersionOne 

(2015), e um dos mais citados nesta revisão. 

 
Figura 3 (1)- Áreas de processo mais citadas nos estudos 

 
Fonte: SILVA et al. (2014a) 

 

Do ponto de vista da indústria, apesar de alguns estudos apontarem a necessidade de 

práticas adicionais, os métodos ágeis têm ajudado às empresas a atingir os níveis 2 e 3de uma 
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forma menos burocrática, além de alguns relatos sobre a adoção de práticas ágeis em 

empresas nível 5. Assim, as empresas e os profissionais interessados em melhorar o processo 

de software e atingir um nível de maturidade do CMMI devem considerar a aplicação de 

métodos ágeis em seus contextos. 

Neste cenário, a proposta de novos modelos e diretrizes para orientar a aplicação dos 

valores e práticas ágeis para a melhoria de processos de software com CMMI também 

representa uma oportunidade para estudos futuros. 

A quantidade de estudos incluídos e o crescente número de estudos publicados 

indicam que a discussão e pesquisa em torno desse tema é relevante e atual e que há demanda 

de mais pesquisas neste sentido. Também corrobora com essa afirmação o fato de ter sido 

encontrada uma quantidade menor de estudos empíricos (31), em relaçãoaos relatos de 

experiência (40), o que pode sugerirum investimento em pesquisas futuras de natureza 

empírica, desenvolvidas em conjunto com organizações. 

Como principal conclusão deste estudo pode-se citar que as metodologias 

ágeispodem ser usadas pelas empresas para reduzir os esforços no sentido de obter os níveis 2 

e 3 do CMMI, e ainda há relatos de aplicação de práticas ágeis que levaram a atingir o nível 5. 

Entretanto, metodologias ágeis sozinhas, de acordo com os estudos, não foram suficientes 

para obter uma classificação de um dado nível, sendo necessário recorrer a práticas adicionais 

para o fazê-lo. 

 

1.5 Considerações finais 

 

De acordo com a Version One (2015), 34% das organizações possuem times que 

ainda estão em estágios iniciais de adoção de agilidade, 42% estão na transição dos estágios 

iniciais para os estágios mais avançados, e apenas 18% possuem times em estágios maduros 

de adoção. Associado ao alto índice de falha na adoção de agilidade, esse cenário também 

corrobora com a necessidade de mecanismos de apoio às empresas na evolução da maturidade 

do uso de métodos ágeis. 

Entretanto, apesar de existir uma motivação evidente para uso de metodologias que 

promovam agilidade ao desenvolvimento, a busca por certificações e aderência em níveis de 

maturidade continuam. E, ainda, 11% das empresas não adotam agilidade por não saberem 

como conciliá-la com normas regulatórias às quais são submetidas (VERSIONONE, 2015).  
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Neste sentido, estratégias que resultem em maturidade de processos baseados em 

princípios ágeis têm sido alvo comum entre as empresas de software.  

 

1.6 Estrutura da tese 

 

Além deste capítulo introdutório, este trabalho está organizado da seguinte forma: 

a) o Capítulo 2 descreve a fundamentação teórica sobre os métodos ágeis; 

b) o Capítulo 3descreve a fundamentação teórica sobre os modelos de maturidade 

com foco em gerenciamento de projetos; 

c) o Capítulo 4 descreve a trajetória e a metodologia de pesquisa utilizadas nesta 

tese; 

d) o Capítulo 5 descreve os trabalhos relacionados com esta pesquisa; 

e) o Capítulo 6 apresenta a estratégia para implantaçãodas práticas de gestão de 

projetos aderentes ao CMMI-DEV com base em agilidade em organizações de 

desenvolvimento de software; 

f) o Capítulo 7 apresenta a forma como a estratégia propostafoi avaliada; e, 

g) o Capítulo 8descreve as conclusões e os potenciais trabalhos futuros. 
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2 MÉTODOS ÁGEIS 

 

Este capítulo tem o objetivo de descrever a fundamentação teórica sobre os 

principais assuntos relacionados com os métodos ágeis que serão abordados ao longo desta 

pesquisa. 

 

2.1 Valores e princípios gerais sobre agilidade 

 

De acordo com Cohen et al. (2003, p. 2), “[...] Os métodos ágeis podem ser 

considerados uma coletânea de diferentes técnicas e métodos que compartilham os mesmos 

valores e princípios básicos, alguns dos quais remontam técnicas introduzidas em meados dos 

anos 70, como os desenvolvimentos e melhorias interativos”. 

Em 2001 foi publicado o Manifesto para Desenvolvimento Ágil (BECK et al., 2001), 

que descreve quatro valores básicos: 

a) indivíduos e iterações entre elesmais que processos e ferramentas; 

b) software em funcionamentomais que documentação abrangente; 

c) colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; e, 

d) respostas a mudanças mais que seguir um plano. 

É importante observar que os itens da esquerda são mais valorados em relação aos 

itens da direita, mas não significa que estes não são necessários. 

Na última década, as metodologias ágeis vêm ganhando espaço no mercado de 

Tecnologia da Informação e Comunicação. Várias pesquisas mostram os bons resultados 

alcançados por essas empresas, por exemplo, a pesquisa conduzida por Scott Ambler em 

2008, que relatou que 82% das empresas tiveram melhorias na produtividade, enquanto que 

77% apresentaram melhorias na qualidade do produto (AMBLER, 2008). Em 2010, Ambler 

relatou uma taxa de sucesso de 55% dos projetos que utilizaram metodologias ágeis 

(AMBLER, 2010a). 

De acordo com a Figura 4 (2) ilustrada a seguir, dentre as metodologias mais 

utilizadas o Scrum e suas variantes aparecem como uma das preferidas pelas organizações 

(71%). Nesta mesma pesquisa, a adoção conjunta Scrum e Kanban (6%) começa a ser 

percebida (VERSIONONE, 2015). 
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Figura 4 (2)- Métodos ágeis mais utilizados no mundo 

 
Fonte:Adaptada de VersionOne (2015) 

 
No Brasil, esta distribuição é bastante similar, conforme mostra a Figura 5 (2) a 

seguir. 

 
Figura 5 (2)- Métodos ágeis mais utilizados no Brasil 

 

 
Fonte: Melo et al. (2012) 

 
Alinhados aos quatro valores do manifesto ágil, Beck et al. (2001) definiram também 

doze princípios que norteiam todos os métodos ágeis: 

a) nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, por meio da entrega adiantada e 

contínua de software de valor; 
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b) aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos 

ágeis se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens 

competitivas; 

c) entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas até meses, 

com preferência aos períodos mais curtos; 

d) pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e 

diariamente, durante todo o curso do projeto; 

e) construir projetos ao redor de indivíduos motivados,dando-lhes o ambiente e 

suporte necessário, e confiar que farão seu trabalho; 

f) o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por dentro de 

um time de desenvolvimento, é a partir de uma conversa cara a cara; 

g) software funcional é a medida primária de progresso; 

h) processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de manter indefinidamente, passos 

constantes; 

i) contínua atenção à excelência técnica e bom design aumentam a agilidade; 

j) simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser 

feito; 

k) as melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-

organizáveis; e, 

l) em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então, se 

ajustam e otimizam seu comportamento de acordo. 

Além do manifesto ágil, a comunidade ágil de gerentes de projetos também segue o 

Project Management Declaration of Interdependence(PMDOI).OPMDOI é importante 

porque endereça bem o papel do gerente de projeto a partir de um conjunto de seis valores 

(KREBS, 2009, p.38), a saber: 

a) aumentamos o retorno sobre o investimento por meio do fluxo contínuo de valor; 

b) entregamos resultados confiáveis, porque envolvemos os clientes em interações 

frequentes e com propriedade compartilhada; 

c) aceitamos a incerteza e a gerenciamos por meio de iterações, antecipação e 

adaptação; 
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d) incentivamos a criatividade e a inovação, reconhecendo que os indivíduos são a 

melhor fonte de valor, e criando um ambiente onde eles podem fazer a diferença; 

e) melhoramos o desempenho mediante foco em resultados e responsabilidade 

compartilhada para a efetividade do time; 

f) melhoramos a efetividade e a confiabilidade por meio de estratégias situacionais 

específicas, processos e práticas. 

O PMDOI foi criado em 2005 pelo mesmo grupo de profissionais da comunidade 

Agile Leadership Network (ALN)5, dentre eles alguns participantes do manifesto ágil: Alistair 

Cockburn e Jim Highsmith. Também assinaram a declaração: David Anderson, Mike Cohn, 

Sanjiv Augustine, Christopher Avery, Doug DeCarlo, Donna Fitzgerald, Ole Jepsen, Lowell 

Lindstrom, Todd Little, Kent McDonald, Pollyanna Pixton, Preston Smith e Robert Wysocki. 

Em 2011, o nome foi simplificado para Declaration of Interdependence(DoI). O 

termo “interdependência” significa que o time do projeto, clientes e demais stakeholders são 

dependentes entre si. Times que não reconhecem essa interdependência raramente terão 

sucesso (ANDERSON et al., 2005). 

A Figura 6 (2)a seguir apresenta atimeline referente aos principais marcos que 

envolvem os métodos ágeis que são abordados nesta pesquisa: DSDM, Crystal, Scrum, XP, 

ASD, FDD, APM, Manifesto Ágil, DoI, Lean SD, OpenUP e Kanban. 

 
Figura 6 (2)- Timeline (principais marcos que envolvem os métodos ágeis) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

                                                   
5 ALN - Agile Leadership Network: http://www.agileleadershipnetwork.org/about/ 



40 

 

 

 

O Dynamic Systems Development Model(DSDM) foi desenvolvido no Reino Unido 

em meados dos anos 1990(DSDM Consortium, 2013). É a evolução do desenvolvimento 

rápido de aplicações práticas (RAD). Na Europa, ele é considerado o método ágil que possui o 

melhor suporte para formação e documentação. O DSDM favorece a filosofia de que nada é 

construído perfeitamente da primeira vez e considera o desenvolvimento de software sob uma 

ótica exploratória (HIGHSMITH, 2002b). 

Cockburn (2005) criou a família Crystal de metodologias na década de 90. O Crystal 

foi criado a partir de observações de vários projetos e baseia-se em duas dimensões: número 

de pessoas no projeto e consequências dos erros.O Crystal provê guias sobre como adotar a 

metodologia e adaptá-la às organizações. A ideia é permitir que cada organização implemente 

as atividades que lhe parecem adequadas, fornecendo um mínimo de suporte útil do ponto de 

vista de comunicação e documentos. 

As principais características da família Crystal são: entregas frequentes, reuniões 

reflexivas, comunicação osmótica, conforto e segurança, foco, acesso a especialistas e 

excelência técnica.As principais técnicas são: implementação parcial do sistema (principais 

componentes arquiteturais), arquitetura incremental, radiadores de informação, reunião em pé 

e oficina de reflexão (retrospectivas). 

O Scrum é um framework para planejamento e acompanhamento de projeto que 

segue os princípios do Manifesto Ágil. Por ser iterativo e incremental, ele funciona bem em 

um ambiente de constante mudança. Provê equipes autogerenciáveis e propõe uma forma de 

trabalho flexível e adaptável, não apenas em relação ao escopo e requisitos de um projeto, 

mas também quanto à troca de equipes, de ferramentas, de linguagens de programação, etc. 

(SCHWABER; BEEDLE, 2001). 

O Scrum foi criado em 1996 por Ken Schwaber e Jeff Sutherland e destaca-se dos 

demais métodos ágeis pela maior ênfase dada ao gerenciamento do projeto. Reúne atividades 

de monitoramento e feedback, em geral, reuniões rápidas e diárias com toda a equipe, visando 

à identificação e correção de quaisquer deficiências e/ou impedimentos no processo de 

desenvolvimento (SCHWABER, 2004). 

O Extreme Programming (XP) é um método ágil voltada para a Engenharia de 

Software, dando mais atenção à programação, e não tanto ao gerenciamento, como é o foco 

do Scrum, motivo pelo qual normalmente são metodologias utilizadas juntas (KNIBERG, 
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2007). Foi criado por Kent Beck em 1996 e busca aprimorar um projeto de software 

utilizando cinco valores essenciais: comunicação, simplicidade, feedback, respeito e coragem.  

Os principaisfundamentos de XP descenderam das tradições do desenvolvimento 

Smalltalk6:autossemelhança, benefício mútuo, diversidade, economia, falha, fluidez, 

humanismo, melhoria, oportunidade, “baby-steps”, qualidade, redundância, reflexão e 

responsabilidade aceita.Práticas como programação em par, mudanças rápidas, feedback 

constante do cliente,  entre  outras,  são  elementos  centrais  da  cultura desta comunidade 

(BECK, 2005; TELES, 2005). 

Proposto por Jim Highsmith (2000), o método Adaptive Software Development 

(ASD)tenta explorar a natureza adaptativa e a incerteza no desenvolvimento de software. Com 

base nas ideias dos Sistemas Adaptativos Complexos, ele propõe três fases não-lineares e 

possivelmente sobrepostas: especulação (referindo-se ao paradoxo do planejamento), 

colaboração e aprendizado. Por meio de iterações curtas, a equipe cria o conhecimento 

cometendo pequenas falhas, causadas por falsas premissas, e corrigindo-as aos poucos, 

criando uma experiência mais rica e ampla. 

Feature-Driven Development (FDD - Desenvolvimento Guiado por Funcionalidades) 

é um método ágil para gerenciamento e desenvolvimento de software que combina as 

melhores práticas do gerenciamento ágil de projetos com uma abordagem completa para 

Engenharia de Software orientada por objetos (LUCA, 2008). 

A FDD foi criada em 1997 num grande projeto em Java para o United Overseas 

Bank, em Singapura. Nasceu a partir da experiência de análise e modelagem orientadas por 

objetos de Peter Coad, e de gerenciamento de projetos de Jeff De Luca. Foi inicialmente 

publicada em 1999, no capítulo 6 do livro "Java Modeling in Color with UML", de Peter 

Coad, Eric Lefebvre e Jeff De Luca. Posteriormente, em 2002, Stephen Palmer (gerente de 

desenvolvimento no projeto de Singapura) e John Mac Felsing (especialista em modelagem e 

FDD da TogetherSoft)  lançaram  “A Practical Guide to FDD”, com a descrição completa e 

atualizada da metodologia (HEPTAGON, 2012). 

O Lean surgiu na Toyota após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de 

aumentar a eficiência da produção pela eliminação contínua de desperdício. 

                                                   
6 http://www.thocp.net/software/languages/smalltalk.html 



42 

 

 

 

Ele surgiu para promover um aumento drástico em produtividade, baseado na ideia 

que este aumento de produtividade está relacionado com parar de fazer qualquer coisa que 

não esteja diretamente relacionada com o que o cliente irá pagar. Este é o conceito 

fundamental de Lean: parar de fazer coisas que não adicionem valor. Essas coisas são 

chamadas de desperdício. O Lean nos faz pensar em um fluxo rápido, uniforme e de 

qualidade, sem trabalho extra, que não necessite ser feito, sem defeitos acrescentados 

(POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2003; 2011). 

Um grande número de ferramentas e técnicas foi desenvolvido para permitir às 

organizações a aplicação dos conceitos e ideias do Lean. Muitas destas ferramentas e técnicas 

emergiram do Toyota Production System (TPS), por exemplo, Kanban, Just in Time (JIT), 

Jidoka, kaizen, etc. 

O kanban (etiqueta ou cartão) traz como grande inovação o conceito de eliminar 

estoques (estoque zero), os materiais e componentes agregados ao produto chegam ao 

momento exato de sua produção/execução (just in time). Isto significa produzir somente os 

itens necessários, na quantidade necessária e na hora certa. 

O Sistema Kanban traz consigo a filosofia do JIT, que significa produzir apenas o 

necessário, no tempo necessário, na quantidade necessária, e no local necessário, com 

qualidade e envolvimento das pessoas, eliminando, assim, o desperdício, e garantindo o fluxo 

contínuo de produção (ANDERSON, 2010). 

 

2.2Agile Project Management (APM) 
 

O Agile Project Management (APM) ou Gerenciamento Ágil de Projetos iniciou em 

2001 a partir dos valores e princípios dos Métodos Ágeis de Desenvolvimento de Software e 

pode ser definido como “[...] um conjunto de valores, princípios e práticas que auxiliam a 

equipe de projeto a entregar produtos ou serviços de valor em um ambiente complexo, 

instável e desafiador” (HIGHSMITH, 2004, p. 16). 

Segundo Highsmith (2004) e Chin (2004), o APM traz em si um novo enfoque de 

desenvolvimento de sistemas, baseado na agilidade, flexibilidade, nas habilidades de 

comunicação e na capacidade de oferecer novos produtos de valor ao mercado, em curtos 

períodos de tempo. 
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De acordo com os mesmos autores, a APM se desfaz dascaracterísticas baseadas em 

planejamento prévio de ações e atividades, muito comumna gestão de projetos tradicional, e 

busca o desenvolvimento da visão do futuro e da capacidade de realização mediante 

exploração situacional. 

 

2.2.1 As cinco fases doAPM 

 

O framework APM consiste de cinco fases, cada uma com suas respectivas práticas,e 

que foram definidas de forma a promover entrega contínua de valor e permitir reflexão que 

promova aprendizado. São elas: Visão, Especulação, Exploração, Adaptação e Encerramento 

(Figura 7 (2)). 

 
Figura 7(2) – Fases do gerenciamento ágil de projetos 

 
Fonte: Adaptada de Highsmith (2004, p. 81) 

 

Esta estrutura descrita na Figura 7 (2) é baseada no modelo de Especulação-

Colaboração-Aprendizagem descrito inicialmente pela Adaptive Software Development 

(ASD) (HIGHSMITH, 2000): 

§ Visão:responsável pela determinação da visão do produto, escopo do projeto, 

comunidade do projeto (cliente, gerente, equipe e stakeholders) e sobre como a 

equipe trabalha em conjunto; 

§ Especulação:responsável pela identificação da lista inicial de requisitos, marcos do 

projeto e o desenvolvimento de um plano de iterações que seja capaz de entregar a 

visão estabelecida na fase anterior.É o momento onde é realizado um planejamento 

preliminar do projeto mais os planejamentos específicos a cada nova iteração; 
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§ Exploração:responsável pela entrega dos requisitos testados em curto espaço de 

tempo, gerenciamento da carga de trabalho, emprego de práticas e estratégias de 

mitigação de riscos; 

§ Adaptação:responsável pela revisão das entregas, análise da situação atual, 

avaliação de desempenho da equipe e adaptações no processo quando necessário; 

§ Encerramento:responsável pela conclusão das atividades do projeto, transferência 

dos aprendizados-chave e à celebração. 

A APM utiliza modelo de processos empírico baseado em inspeção e adaptação, a 

fim de favorecer a exploração e a cultura adaptativa, permitir a auto-organização e a 

autodisciplina, promover a confiabilidade e a consistência possíveis, dado o grau de incertezas 

e complexidade inerente ao projeto, ser flexível e facilmente adaptável, permitir visibilidade 

ao longo do processo, incorporar o aprendizado, englobar as práticas específicas de cada fase 

e prover pontos de verificação (DIAS, 2005). 

 

2.2.2 As práticas ágeis da APM 

 

A APM descreve um conjunto de práticas alinhadas com os valores ágeis com o 

propósito de instanciar (implementar) os princípios ágeis em cada uma das cinco fases do seu 

framework.Os quadros abaixo descrevem cada uma das 18 práticas ágeis agrupadas em 

9categorias. 

OQuadro1(2) descreve as práticas ágeis relativas à fase de Visão, agrupadas nas 

seguintes categorias: visão do produto, escopo do projeto, comunidade do projeto e 

abordagem. 

 
Quadro 1 (2)- Práticas da fase de visão  

 
Categorias Prática Objetivo 

Visão do 
Produto 

Product Vision Box7e 
Elevator Test Statement 
(MOORE, 2002) 

Tem o propósito de estimular os membros da equipe a focar 
seus diferentes pontos de vista do produto em um texto 
curto, conciso e visual. Estes dois artefatos fornecem um 
conceito de alto nível do produto para as diversas equipes 
(vendas, marketing, desenvolvedores e gestores). 

Arquitetura do produto Tem o propósito de definirum design que facilite a 
exploração e oriente o desenvolvimento do produto. A 

                                                   
7http://www.innovationgames.com/product-box/ 
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Categorias Prática Objetivo 
arquitetura do produto orienta tanto o trabalho 
técnico,quanto a organização do time de desenvolvimento. 

Escopo do 
Projeto 

Formulário de dados do 
projeto 

Tem o propósito de transmitir a essência, em termos de 
escopo, cronograma e recursos, de como um projeto irá 
cumprir a visão do projeto. 

Comunidade 
do Projeto 

Escolha das pessoas 
corretas 

Tem o propósito deidentificar o perfil correto da equipe do 
projeto. 

Identificação dos 
participantes 

Tem o propósito de identificar todos os participantes do 
projeto para que as expectativas possam ser compreendidas e 
gerenciadas. 

Interface entre as equipes 
do cliente e do time de 
desenvolvimento 

Tem o propósito de definir a interface de colaboração entre a 
equipe do cliente e da equipe de desenvolvimento. 

Abordagem Adaptação do processo e 
práticas 

Tem o propósito de adaptar o processo e as práticas baseadas 
numa estratégia de auto-organização que define a 
abordagem do trabalho em equipe. 

 
Fonte: Adaptado de Highsmith (2004, p. 92) 

 

OQuadro2(2) descreve as práticas ágeis relativas à fase da Especulação, agrupadas 

nas seguintes categorias: estrutura analítica de features e planejamento de release.  

Esta fase prescreve que existem três atividades principais que precisam ser 

concluídas antes de iniciaro desenvolvimento das features: definir a visão do produto, definir 

o escopo e as restrições do projeto e criar um plano iterativo de entrega baseada feature. 

 
Quadro 2 (2)- Práticas da fase de especulação  

 
Categorias Prática Objetivo 

Estrutura 
Analítica de 
Features 

Lista das features do 
produto 

Tem o propósito de ampliar a visão do produto mediante 
processo evolucionário de definição de requisitos numa lista 
com asfeatures do produto. 

Cartões de features 
Tem o propósito de fornecer um meio simples para a coleta 
de informações básicas sobre as features, registrando os 
requisitos em alto nível e as estimativas de prazo. 

Requisitos de 
performance 

Tem o propósito dedocumentar os requisitos de 
desempenho referente às operações-chave do produto a ser 
entregue. 

Planejamento 
de Release 

Release, marco e plano de 
iteração 

Tem o propósito deestabelecer um plano de release, marcos 
e iteração sobre como a equipe do projeto pretende alcançar 
a visão do produto dentro do escopo do projeto e 
considerando as restrições identificadas no formulário de 
dados de projeto. 

 
Fonte: Adaptado de Highsmith (2004, p. 132) 
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OQuadro 3 (2) descreve as práticas ágeis relativas à fase da Exploração, agrupadas 

nas seguintes categorias: entregas baseadas na visão e objetivo, práticas técnicas e 

comunidade do projeto. 

É nesta fase onde se encontram as atividades de execução de um time ágil. Ao invés 

de seguir um plano prescritivo, o time executa uma série de experimentos planejados e 

entrega um conjunto defeatures coerentes com a visão do produto. O time é autodisciplinado, 

liderado por gestores competentes que se esforçam para atender planos de iteração que eles 

próprios ajudaram naelaboração, gerenciando sua própria carga de trabalho e colaborando 

para aplicar práticas específicas que visam à construção de produtos. 

 
Quadro 3 (2)- Práticas da fase de exploração  

 
Categorias Prática Objetivo 

Entregas 
baseadas na 
Visão e 
Objetivo 

Gerenciamento da carga 
de trabalho 

Tem o propósito de estimular que a própria equipe gerencie 
suas atividades no diaadia de para que seja possível 
entregaras features ao final de cada iteração. 

Práticas 
Técnicas Mudança de baixo custo 

Tem o propósito de reduzir o custo das mudanças ao longo 
de todo o desenvolvimento,por exemplo, débito técnico, 
design simples, integração contínua, etc. 

Comunidade 
do Projeto 

Coaching e 
desenvolvimento do time 

Tem o propósito de melhorar continuamente a capacidade 
da equipe: conhecimento de domínio (técnico, negócio), 
autodisciplinae habilidades pessoais. 

Reuniões diárias de 
integração do time 

Tem o propósito de coordenar as atividades do time 
diariamente. 

Tomadas de decisão 
participativa 

Tem o propósito de prover práticas específicas à 
comunidade do projeto para analisar e tomar decisões que 
surgem durante um projeto. 

Iterações diárias com o 
time do cliente 

Tem o propósito de realizar interações diárias entre o time 
de desenvolvimento e o cliente para garantir que os 
esforços de desenvolvimento estejam alinhados às 
necessidades e expectativas do cliente. 

 
Fonte: Adaptado de Highsmith (2004, p.168) 

 

OQuadro 4 (2) descreve a única prática ágil relativa à fase da Adaptação, que é 

baseada na premissa de que os planos são especulações ou hipóteses sobre o futuro, então, 

para o feedback ser eficaz, deve ser frequente e faz-se necessário testar essas hipóteses. Essas 

adaptações dependemda compreensão de várias informações, incluindo uma avaliação do 

andamento do projeto, riscos técnicos, a evolução de requisito, etc. 
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Quadro 4(2)- Prática da fase de adaptação  
 

Prática Objetivo 
Revisão do produto, processo e equipe; 
ações de adaptação 

Tem o propósito de garantir que o feedback frequente e o 
aprendizado ocorrem em múltiplas dimensões do projeto. 

 
Fonte: Adaptado de Highsmith (2004, p.216) 

 

E, por fim, oEncerramento do projeto é considerando tanto uma fase, quanto uma 

prática. As seguintes atividades são envolvidas neste momento: a celebração,que mostra uma 

valorização com todos aqueles que trabalharam no projeto, fechamento de alguns itens em 

aberto, por exemplo, a entrega de alguma documentação final, preparação de relatórios 

financeiros e administrativos e, por fim, a condução de uma retrospectiva do projeto visando à 

coleta e disseminação das lições aprendidas no projeto (HIGHSMITH,  2004). 

 

2.3Gerenciamento ágil de portfólio 

 

A oitava pesquisa anual “State of Agile” foi conduzida no período de 04/08/13 a 

16/10/13pela empresa VersionOne8 e envolveu a comunidade de desenvolvimento de 

software com 3501 participantes. 

Nesta pesquisa, as tendências indicam um ligeiro aumento no conhecimento e prática 

da APM. No entanto, ainda é relativamente novo ou desconhecido para quase 1/3 dos 

entrevistados, como se pode observar na Figura 8 (2). 

 
Figura8(2)- Gerenciamentoágil de portfólio  

 
Fonte: Adaptada de VersionOne (2014) 

 

                                                   
8http://www.versionone.com 
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A quantidade de times praticando agile em cada organização continua em 

crescimento, e há evidência de que tem crescido mais rapidamente no nível organizacional. 

57% dos respondentes afirmaram que suas empresas têm adotado práticas ágeis em torno de 

cinco ou mais times. Este número praticamente dobrou nos últimos dois anos (48% em 2012 e 

33% em 2011). O maior crescimento são aqueles que praticam agile em dez ou mais times 

(38% dos respondentes), que corresponde a um aumento de 8% em relação ao ano de 2012. 

O gerenciamento ágil de portfólio pode ser apoiadopor um Sistema Kanban, com o 

objetivo de alinhar a estratégia da organização com a execução de seus projetos. Esse 

relacionamento pode ser visualizado por meio darastreabilidade entre os épicos (COHN, 

2004, p. 6)mapeados no nível do portfólio até as tarefas mapeadas no nível do 

desenvolvimento. 

Segundo Leffingwell (2011a; 2011b),algumas empresas já estão mudando para um 

modelo de desenvolvimento ágil de software escalável. Neste contexto, o autor propõe um 

framework chamado “Scaled Agile FrameworkTM”.Ele é uma base de conhecimento 

interativa para implementação de práticas ágeis em escala empresarial. 

O framework também utiliza o Sistema Kanban para apoiar na gestão do portfólio. 

Um backlog do portfólio é criado a partir de uma lista de oportunidades e segue um fluxo de 

avaliação a partir dos épicos de negócio até a implementação das features de cada projeto 

(LEFFINGWELL, 2011b). 

A gestão de portfólio tenta otimizar o retorno sobre o investimento mediante análise 

de projetos e programas propostos e atuais, para determinar qual deles deve iniciar, continuar 

ou encerrar. 

Segundo Thompson (2014), os processos ágeis têm menos efeito sobre as práticas de 

gestão de programa e de portfólio de projetos. Ele diz que “estes efeitos são limitados aos 

detalhes de quais informações são coletadas sobre os projetos em curso, e como essa 

informação é coletada, ao invés de prescrições sobre como as especificamente as práticas 

dagestão do portfólio devem ser conduzidas”. 

Mesmo assim,ele acredita que o conceito de gestão de portfólio é bem alinhado com 

o manifesto ágil (BECK et al., 2001) e, especialmente, o valor de "responder a mudanças mais 

que seguir um plano".Segundo ele, a análise de portfólio faz essencialmente a mesma coisa, 

mas por longos horizontes de tempo (trimestres ou anos), e em um projeto ou programa de 
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base . Visto por este prisma, gestão de portfólio é análoga à gestão de um Product Backlog de 

um projeto ágil, com projetos e programas que tomam o lugar das user stories e épicos. 

O Quadro 5 (2) apresenta uma relação de outros trabalhos que citam algumas 

experiênciase iniciativas de uso de gestão de portfólio de projetos baseado em métodos ágeis. 

 
Quadro 5 (2)- Trabalhos sobre gestão de portfólio com agilidade 

 
Contexto dos trabalhos Autor(es) 

Os autores relatam que ciclos curtos e frequentes de decisão quanto aos 
investimentos financeiros presentes no gerenciamento de portfóliosão 
interpretados como desperdícios pelos gestores financeiros tradicionais, 
que os veem como formas de aumento dos custos de transação a cada 
ciclo de aprovação. 

Larman eVodde (2009) 

Os autores relatam que ainda há dúvidas sobre como configurar a gestão 
de portfólio para que seja compatível com os modelos ou os princípios do 
desenvolvimento ágil de software, mas que as ideias e práticas de gestão 
de portfolio têmcomeçado a emergir também nesse meio. 

Vahaniitty et al (2010) 

Os autores relatam que pelo fato de existir uma crescente adoção dos 
métodoságeis em larga escala dentro das organizações, existe uma 
necessidade clara de apoio por processos de gestão de portfolio. 

Krebs (2009); Rothman 
(2009) 

Os autores relatam a necessidade de se propor modelos de gestão de 
portfolio específicos com inspiração nos métodos ágeis. 

Tengshe e Noble (2007); 
Kalliney (2009); Thomas 
e Baker (2008); Stendl 
(2005) 

O autor propõe a elevação dos princípios do Scrum ao nível 
organizacional, o qual denomina Agile Portfolio management. No 
trabalho, o autor propõe a criação de três tipos de backlog do portfólio: 
um para os projetos, um para os recursos e outro para os ativos; e o uso de 
técnicas ágeis, especialmente do Scrum, no nível de gestão do portfólio. 

Krebs (2009) 

O autor propõe o uso de técnicas ágeis, incluindo o Lean, na gestão de 
portfólio. Ela apresenta um modelo de gestão de portfólio abrangendo 
aspectos como a avaliação, priorização, ciclos de revisão, tomada de 
decisões, etc. No entanto, o modelo proposto não tem o foco no 
gerenciamento de projetos de desenvolvimento ágil de software. 

Rothman (2009) 

Os autores apresentam um estudo de caso qualitativo de dois grandes 
projetos de software independentes que usaram eXtreme Programming 
(XP) com foco no desenvolvimento de novos produtos. 

Karlström e Runeson 
(2006) 

Os autores relatam a adoção dos métodos ágeis na organização com base 
no Scrume na revisão positiva dos processosde gestão de portfólio. Tengshe e Noble (2007). 

O autor relata a transição dos conceitos de agilidade do nível dos projetos 
para o nível organizacional (gestão de portfólio). Kalliney (2009) 

Os autores relatam os desafios enfrentados e como foram aplicados os 
métodos ágeis na gestão do portfólio. As vantagens percebidas estão 
relacionadas com o fato métodos ágeis serem adaptativos e de 
promoverem um ambiente propício melhoria contínua. 

Thomas e Baker (2008) 

O autor relata a proposta de estender os métodos ágeispara a gestão de 
portfólio pois ele acredita que as respostas para o mercado ocorrerão de 
maneira mais rápida, com maior proatividade e maior preparo para as 
mudanças. 

Stendl (2005) 
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Contexto dos trabalhos Autor(es) 
O autor relata que existe semelhança entre as ideias existentes nos 
princípios dos métodos ágeis e os sintomas a serem tratados pela gestão 
de portfólio, por exemplo, manutenção de um ritmo constante no fluxo de 
trabalho, entrega de valor, diminuição do time-to-market, eliminação de 
desperdícios, eliminação da sobrecarga no trabalho e redução máxima de 
estoques.  

Vähäniitty (2012) 

O autor relata que as estratégias tradicionais de governança de TI estão 
em desacordo com as estratégias colaborativas com foco no valor 
dosmétodos ágeis. Ele sugere uma abordagem lean com base em 
capacitação, colaboração e motivação para governar efetivamente equipes 
ágeis. 

Ambler (2009) 

 
Fonte: Adaptado de Santos (2012) 

 

2.4 As práticas ágeis mais utilizadas 

 

Ainda não existe um consenso na comunidade ágil em relação às práticas e técnicas 

que são inerentes ao fazer desenvolvimento ágil de software. Com base nisso, a revista 

mundial online, InfoQ9, realizou uma pesquisa para obter as opiniões da comunidade ágil 

sobre a importância relativa de uma variedade de práticas que são comumente usadas em 

projetos ágeis. A pesquisa foi realizada com base em duas dimensões: o quão importante é a 

prática em relação às outras práticas; e o quanto é realmente usada em equipes e projetos 

reais. 505 pessoas participaram da pesquisa. Os resultados estão listados na Tabela 2 (2). 

 
Tabela 2 (2)- Adoção e importância das práticas ágeis  

 
Prática Ágil Adoção (%) Importância (%) Qtd Votos 

Integração contínua 83% 82% 423 
Teste unitário automatizado 84% 80% 417 
Test driven development (TDD) 76% 74% 412 
Estórias do usuário (user stories) 87% 80% 405 
Revisão de código em par 76% 73% 386 
Estimativa relativa 82% 73% 378 
Organização do Backlog do Produto (Product 
Backlog Grooming) 

81% 78% 372 

Definição explícita de “pronto” (done) para as 
estórias de usuário 

78% 76% 366 

Teste de sistema automatizado 70% 72% 361 

                                                   
9 O InfoQ Brasil é um dos quatro sites internacionais mantidos pela C4Media, dedicados a arquitetos, 
desenvolvedores, e gerentes e líderes técnicos. Além do site brasileiro há a matriz InfoQ.com e sites na China e 
no Japão. O conjunto de sites InfoQ recebe acima de 600 mil visitantes únicos por mês e tem a contribuição 
regular de mais de 100 especialistas. 
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Prática Ágil Adoção (%) Importância (%) Qtd Votos 
Programação em par 69% 66% 358 
Teste de regressão automatizado 71% 72% 358 
Acceptance test driven development (ATDD) 67% 66% 357 
Teste de aceitação automatizado 64% 66% 343 
Definicão explícita de “pronto” (done) para as 
iterações 

71% 72% 341 

Definição de “pronto” (done) incluindo 
critérios de qualidade 

71% 73% 336 

Definicão explícita de “pronto” (done) para os 
releases 

68% 69% 331 

Arquitetura Up front 70% 67% 326 
 

Fonte: Hastie (2012) 
 

 
Silva et al. (2014) realizaram uma revisão sistemática sobre o uso em conjunto do 

modelo de maturidade CMMI com desenvolvimento ágil de software. Um dos resultados 

encontrados nesse estudo foi a relação das práticas ágeis mais citadas, conforme ilustra a 

Figura 9 (2). 

 
Figura 9 (2)- Práticas ágeis mais citadas na revisão sistemática 

 

 
Fonte: Silva et al (2014) 

 
Melo et al. (2012) realizaram uma pesquisa sobre a adoção dos métodos ágeis no 

Brasil. Um dos resultados encontrados nesse estudo foi a relação das práticas ágeis mais 

citadas, conforme ilustra a Figura 10 (2). 
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Figura 10 (2)- Práticas ágeis mais citadas na pesquisa nacional  

 
Fonte: Melo et al. (2012) 

 

A Version One (2015) realizou uma pesquisa mundial sobre a adoção dos métodos 

ágeis. Um dos resultados encontrados nesse estudo foi a relação das práticas ágeis mais 

citadas, conforme ilustra a Figura 11 (2). 
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Figura 11 (2)- Práticas ágeis mais citadas na pesquisa internacional  

 
Fonte: Adaptada de VersionOne (2015) 

 

2.5 Considerações finais 

 

Este capítulo apresentou os principais conceitos que envolvem os métodos ágeis, 

dando um foco maior na abordagem da Agile Project Management(APM), por ser uma das 

bases escolhidas para este trabalho. 

A escolha pelo uso da APM é justificada pelo fato de ela disponibilizar um 

framework de processo ágil baseado na perspectiva de que o ambiente de desenvolvimeno de 
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software deve ser suportado por um processo orgânico, flexível, e fácil de adaptação. Tal 

abordagem está alinhada com os valores e princípios do manifesto ágil e com a metodologia 

Adaptive Software Development (ASD),alinhada com o modelo de “Especulação-

Colaboração-Aprendizagem”, precursor de vários métodos ágeis. 

A estratégiadefinida neste trabalho baseia-se nas fases da APMpara definir os grupos 

de processo de gerenciamento de projetos,enquanto que no modelo tradicional de 

gerenciamento de projeto (PMBOK) os grupos de processo são Iniciação, Planejamento, 

Execução, Controle e Encerramento, e no APM os grupos relacionados para a abordagem ágil 

são Visão, Especulação, Exploração, Adaptação e Encerramento.  

E, por fim, a estratégia também é baseada nos principais métodos ágeis (Crystal, 

Scrum, FDD, XP, Lean, Kanban, ASD e DSDM) para definir o conjunto das melhores 

práticas e exemplos de produtos de trabalho para cada um dos resultados esperados das áreas 

de processo que serão detalhadas no Capítulo 6. 

É importante ressaltar que mesmo os métodos mais voltados para a 

engenhariapossuem práticas relacionadas com a gestão do projeto, por exemplo, a prática do 

planning game presente no XP e definição de equipe presente na FDD. 

Além disso, uma estratégia de gestão de projetos necessita prever algumas práticas 

da engenharia para, por exemplo, viabilizar mecanismos de gestão de mudança do escopoe 

ciclo de vida iterativo e incremental para proporcionar entregas rápidas, como é o caso das 

práticas de integração contínua, refatoração, testes automatizados, dentre outros, que precisam 

ser utilizadas de forma integrada para proporcionar o baixo custo da mudança. 

No caso do Kanban, além das várias possibilidades de utilização de suas 

propriedades para gestão do fluxo de processos, ele também pode ser utilizado em diversos 

contextos. Por exemplo, na gestão do portfólio de projetos, como sugerido pelo framework 

SAFe apresentado neste capítulo. 

O Crystal, Lean e ASD, em relação aos demais métodos (Scrum, XP, FDD, Kanban e 

DSDM), são menos prescritivos. Ou seja, eles são mais adaptativos e orientativos, e portanto, 

mais relacionados com diretrizes e princípios. Isso permite um leque grande de possibilidades 

de definição de práticas para serem inseridas no diaadia das organizações em diversos 

contextos de gestão de projetos. 

No caso do Lean, o princípio de eliminação de desperdício pode ser aplicado numa 

gestão mais efetiva do backlog dos requisitos, no processo de estimativas de software, dentre 
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outros. Assim como o princípio de empoderar as pessoas pode ser utilizado em práticas 

diretamente relacionadas com a gestão dos times. 

O Crystal, além de apresentar conceitos importantes sobre adaptação de processo, 

fornece orientações sobre a gestão visual do projeto, como, por exemplo, utilização de 

radiadores de informação, além de tratar aspectos diretamente relacionados com a gestão da 

comunicação do projeto com o uso da comunicação osmótica, faceaface, dentre outros. 
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3 MODELOS DE MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Este capítulo tem o objetivo de descrever a fundamentação teórica dosconceitos 

básicos sobre maturidadee os principais modelos de maturidade que envolvem gerenciamento 

de projetos, programa e portfólio. 

 

3.1 Conceitos sobre maturidade e modelos de maturidade 

 

Segundo Prado (2003), a maturidade pode ser definida como "uma forma de 

mensurar o estágio de uma organização na habilidade de gerenciar seus projetos”. 

Já um modelo de maturidade, de acordo com OPM3 (PMI/OPM3, 2003), é um 

framework conceitual, com partes consistentes, que define a maturidade de uma área de 

interesse, por exemplo, do gerenciamento organizacional de projetos. 

Um modelo de maturidade também pode descrever um processo pelo qual uma 

organização pode desenvolver ou alcançar algo desejável, como um conjunto de capacidades 

ou práticas. Este processo pode resultar em um estado organizacional mais evoluído, ou seja, 

numa organização mais madura (PMI/OPM3, 2003). 

Os resultados positivos e esperados para a empresa, advindos do crescimento e da 

maturidade, não virão apenas da aplicação imediata das técnicas, ferramentas e disseminação 

de conceitos. Os melhores resultados não devem ser esperados para o curto prazo. Todas as 

organizações passam por um processo de maturidade, e esse processo deve preceder a 

excelência. A curva de aprendizado para a maturidade é medida em anos (LEVIN; NUTT, 

2005). 

Chagas et. al (2014) analisaram 34 estudos extraídos de uma revisão sistemática 

iniciada com 1724 artigos e categorizaram algumas motivações para utilização de modelos de 

maturidade, dentre elas: 

a) foco na disciplina e na melhoria sistemática de processos (SUTHERLAND; 

RUSENG; JOHNSON, 2007; COHAN; GLAZER, 2009; PAULK, 2001); 

b) ajuda e foco na institucionalização dos processos (JACOBSEN; JONHSON, 2008; 

LEE; KIM; LEE, 2008; SALINAS; ESCALONA; MEJÍAS, 2012); 

c) participação em concorrências(COHAN; GLAZER, 2009; MILLER; HADDAD, 

2012). 
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A partir da década de 90, surgiram diversos modelos para avaliar a maturidade das 

organizações em gestão de projetos, quase todos inspirados no modelo de maturidade SW-

CMM. Muitos dos modelos para gerenciamento de projetos apresentam os mesmos cinco 

níveis do SW-CMM, mas diferem um pouco no conteúdo de cada nível (FOTI, 2002). 

A Figura 12 (3) apresenta atimeline referente aos principais modelos de maturidade 

que envolvem gestão de projetos e que serão abordados ao longo das próximas seções. 

 
Figura 12 (3)- Timeline (modelos de maturidade) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

3.2 Capability Maturity Model Integration (CMMI) 

 

O CMM originalmente foi desenvolvido em 1989 por Watts Humphrey 

(HUMPHREY, 1989) e apareceu pela primeira vez em seu livro ‘Gestão do Processo de 

Software’. Ele foi inspirado pelo movimento do século 20 de fabricação e garantia da 

qualidade do trabalho de Joseph Juran(JURAN, 1988), W. Edwards Deming (DEMING, 

1986) e Crosby Philip. O termo "modelo de maturidade" e os cinco níveis foram inspirados 

pelo modelo de manufatura de Crosby (SEI, 2010). 

Alguns anos antes, o Departamento de Defesa (DoD) dos EUA anunciou um pedido 

de propostas (Request for Proposals(RFP)) abordando a quantidade excessiva de dinheiro que 

estava sendo gasta em projetos de software com problemas de prazo, custo e escopo.O 

contrato foi celebrado com o SEI (Software Engineering Institute) e a Universidade Carnegie 
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Mellon. O SEI reuniu representantes do meio acadêmico e da indústria para expor e promover 

práticas comprovadamente bem-sucedidas. O resultado dessas práticas para resolver os 

problemas do DoD tornou-se o CMM (GLAZER et al., 2008). 

O CMMI (SEI, 2010) é uma abordagem de melhoria de processos que provê 

elementos essenciais para um processo efetivo. Reúne melhores práticas que endereçam 

atividades de desenvolvimento e manutenção, cobrindo todo o ciclo de vida de produto desde 

a sua concepção até a sua entrega e manutenção. 

O CMMI está disponível em duas representações: em estágios ou contínua. Cada 

representação organiza diferentemente as áreas de processo. A representação contínua agrupa 

as áreas de processo por categorias de afinidade, com atribuição de níveis de capacidade para 

a melhoria de processos em cada área de processo. A representação em estágios, por sua vez, 

organiza as áreas de processo em 5 níveis de maturidade para suportar e guiar a melhoria dos 

processos (Figura 13 (3)). As áreas de processos podem ser agrupadas também em quatro 

categorias: Gerenciamento de Processos, Gerenciamento de Projetos, Engenharia e Suporte. 

Os cinco níveis de maturidade são: 

a) nível 1 (inicial): geralmente os processos são ad hoc e caóticos; 

b) nível 2 (gerenciado): os projetos da organização têm a garantia de que os 

processos são planejados e executados de acordo com uma política; os projetos 

empregam pessoas experientes que possuem recursos adequados para produzir 

saídas controladas; envolvem partes interessadas relevantes; são monitorados, 

controlados e revisados; e são avaliados para verificar sua aderência em relação à 

descrição de processo; 

c) nível 3 (definido): os processos são bem caracterizados e entendidos, e são 

descritos em padrões, procedimentos, ferramentas e métodos; 

d) nível 4 (quantitativamente gerenciado): a organização e os projetos estabelecem 

objetivos quantitativos para qualidade e para desempenho de processo, utilizando-

os como critérios na gestão de processos; e, 

e) nível 5 (em otimização): uma organização melhora continuamente seus processos 

com base no entendimento quantitativo das causas comuns de variação inerentes 

ao processo. 
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Figura 13(3)- Níveis de maturidade do CMMI 

 
 

Fonte: Adaptado de SEI (2010) 
 

A versão atual do CMMI (1.3) foi publicada em 27 de outubro de 2010 e apresenta 

três modelos: 

a) CMMI for Development (CMMI-DEV), voltado ao processo de desenvolvimento 

de produtos e serviços; 

b) CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ), voltado aos processos de aquisição e 

terceirização de bens e serviços; 

c) CMMI for Services (CMMI-SVC), voltado aos processos de empresas prestadoras 

de serviços. 

O CMMI for Development (CMMI-DEV), versão 1.3, descreve 22 áreas de processo. 

Uma área de processo é composta por um grupo de atividades relacionadas que são 

executadas coletivamente com o propósito de encontrar um conjunto de objetivos. A área de 

processo especifica os objetivos que descrevem o resultado de uma aplicação de sucesso e 

práticas que descrevem atividades requeridas (e esperadas) para alcançar estes objetivos. 

Alguns objetivos e práticas são específicos para a área de processo, outros são genéricos e são 

aplicados a todas as áreas de processos. Os genéricos descrevem caminhos essenciais para os 

quais o processo pode ser institucionalizado. Institucionalização refere-se a um grau de 

repetição, padronização, sofisticação e controle do processo (SEI, 2010). 

Para que uma organização evolua de um nível a outro, ela deve implementar um 

conjunto de processos predefinidos. Para isso, ela deve cumprir o que é descrito nas metas e 

práticas genéricas e nas metas e práticas específicas de cada área de processo. A Figura 14 (3) 

ilustra esses componentes. 
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Figura 14(3)- Componente do CMMI 
 

 
Fonte: SEI (2010) 

 

O documento oficial do modelo, o CMMI-DEV, traz detalhadamente quais são as 

metas e práticas específicas de cada área de processo, além dos exemplos de produtos de 

trabalho e subpráticas que são componentes informativos. O Quadro 6 (3) abaixo lista apenas 

as áreas de processo da categoria de gerenciamento de projeto: 

 
Quadro 6 (3)- Áreas de processo de gerenciamento de projeto  

 
Nível de maturidade Áreas de processo 

2 

Planejamento de Projeto - PP 
Monitoramento e Controle de Projeto - PMC 
Gestão de Requisitos - REQM 
Gestão de Contrato de Fornecedores - SAM 

3 Gestão Integrada de Projeto – IPM 
Gestão de Riscos - RSKM 

4 Gestão Quantitativa de Projeto - QPM 
5 Não se aplica 

 
Fonte: SEI (2010) 

 
Particularmente no setor de software nacional, a aderência a modelos como o CMMI 

representa uma das premissas básicas para a inserção de fornecedores de software no mercado 
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internacional. No âmbito nacional, este aspecto também tem representado um fator crítico 

para ganhos de competitividade, tanto em concorrência para projetos governamentais, quanto 

em relação a grandes clientes (MCT/SEPIN, 2010). 

De acordo com a ABES (2013), o mercado mundial de software e serviços 

apresentou um aumento da ordem de 8,7%. O Brasil terminou o ano de 2012 como o sétimo 

mercado de TI, atingindo a sétima posição no ranking mundial deste mercado com um 

mercado interno de U$ 24,93 bilhões, conforme ilustra a Tabela 3 (3). 

 
Tabela 3 (3)- Mercado mundial de software e serviços 

 

País Volume 
(US$ bilhões) 

Participação 
(%) 

EUA 399 39% 
Japão 92 9% 
Reino Unido 71 7% 
Alemanha 64 6,3% 
França 48 4,7% 
Canadá 31 3,1% 
Brasil 24,93 2,4% 
China 23 2,2% 
Austrália 22 2,2% 
Itália 21 2,1% 

 
Fonte: ABES (2013) 

 

O Brasil exportou em 2012 US$ 183 milhões apenas em software. O mercado 

doméstico é de US$ 9,485 bilhões, equivalente a um crescimento de 53,5% em relação a 2011 

e conta com um mercado de 7.984 empresas dedicadas ao desenvolvimento e à 

comercialização. 

Para garantir o mercado de exportação de software, faz-se necessário investir em 

alguma certificação empresarial. A Assespro Nacional (Associação das Empresas Brasileiras 

de Tecnologia da Informação) realizou o Censo Assespro do Setor de TI – Edição 201210 e 

contou com a participação de aproximadamente 300 empresas do segmento. O estudo incluiu 

um mapeamento sobre o número de certificações empresariais obtidas pelas companhias do 

setor. Dentre as certificações mais apresentadas estão: MPS.Br nível E a G com 15,4%; ISO 

9000 com 13%; CMMI nível 2 ou 3, com 6,7%; e MPS.Br nível A a D com 3,2%. Os 

                                                   
10http://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/artigos/2012-12-18-ti-maior-como-viabilizar-certics/2012-12-
Contribucao-FNTI-Chamada-Publica-CerTICs.pdf 
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percentuais restantes estão distribuídos em outras certificações: CMMI Services, ITIL, ISO 

27000, dentre outras. 

A pesquisa realizada pela empresa Voke (DRONZEK; LANOWITZ, 2012) com 200 

empresas no mundo sobre o uso de desenvolvimento ágil apontou que 21% dos participantes 

possuem a obrigação de atender ao CMMI. Apenas 19% afirmaram que não possue nenhum 

tipo de certificação. A Tabela 4 (3) apresenta os demais tipos de conformidade com modelos, 

normas e outros tipos de obrigações regulatórias. 

 
Tabela 4 (3)- Conformidade com modelos, normas e outras obrigações regulatórias de empresas que adotam 

desenvolvimento ágil 
 

Conformidade Participação (%) 
Auditoria interna 51% 
Auditoria externa 37% 
ISO 9000/9001 23% 
CMMI 21% 
ITIL 20% 
Nenhum tipo de certificação 19% 
Six Sigma 14% 
Outras regulações 11% 
Não tem certeza 9% 

 
Fonte: DRONZEK e LANOWITZ, 2012 

 
Nesse contexto, dentre as preocupações das empresas em adotarem agilidade em 

escala, a aderência a normas ou padrões foi identificada como uma das preocupações por 43% 

dos participantes da pesquisa de Scott Ambler, realizada em 2014 (AMBLER, 2014b). 

Do ponto de vista do mercado interno, segundo a pesquisa de Qualidade no Setor de 

Software Brasileiro realizada pelo MCT/SEPIN (2010), mais de 60% das organizações 

brasileiras exigem algum tipo de certificação como critério utilizado na seleção de seus 

fornecedores (Figura 15 (3)), sendo que 17,7% exige o MPS.BR, 16,6% o CMMI e 10,9% a 

ISO 9000. 
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Figura 15 (3)- Distribuição das organizações de acordo com o critério utilizado na seleção de fornecedores de 
desenvolvimento e manutenção de software 

 

 
Fonte: Adaptada de MCT/SEPIN (2010) 

 
A quantidade de certificações continua crescendo: 226 avaliações do CMMI foram 

realizadas no Brasil até setembro/2014 (CMMI INSTITUTE, 2014). 

 
3.2.1 A intepretação do CMMI utilizando a abordagem ágil, segundo o SEI 

 

De acordo com Glazer (GLAZER et al., 2008), historicamente, o CMM foi 

desenvolvido em um domínio caracterizado pelo alto custo da falha, por exemplo, em projetos 

de desenvolvimento de aeronaves, armamentos e dispositivos médicos de segurança crítica. 

Enquanto que os métodos ágeis surgem em um domínio de baixo custo (ou de custo linear 

incremental) da falha, por exemplo, software para comércio eletrônico, redes sociais, 

desenvolvimento de jogos, etc. Esse cenário pode ser uma das causas da resistência de uso de 

uma ou outra abordagem. 

Segundo os mesmos autores, há outros fatores que colocam o CMMI e o Agile em 

conflito entre si: uso indevido das abordagens, a falta de informações precisas sobre como 

utilizá-las, e as dificuldades com a terminologia.A primeira parte de cada modelo CMMI 

descreve três aspectos de projetos de desenvolvimento: (1) processos, (2) tecnologia, e (3) 

pessoas. O CMMI não faz segredo de que ele se concentra mais em processos. Por outro lado, 

os métodos ágeis focam claramente nas pessoas e permitem que elas determinem a tecnologia 

e os processos. 

A cada lançamento de uma versão do modelo existe uma tentativa de abordar um 

conjunto mais dinâmico de contextos. Por exemplo, a versão mais atual do CMMI-DEV, 1.3 

(SEI 2010), incluiu, pela primeira vez, uma seção com exemplos sobre a interpretação do 

CMMI quando a empresa utiliza a abordagem ágil. 
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Esses exemplos de interpretações foram adicionadas ao modelo no formato de notas 

em algumas áreas de processo: Configuration Management(CM), Product Integration(PI), 

Project Monitoring and Control(PMC), Project Planning(PP), Process and Product Quality 

Assurance(PPQA), Requirements Development(RD), Requirements Management(REQM), 

Risk Management(RSKM), Technical Solution(TS) e Verification(VER). Por serem notas, 

elas não são necessárias e nem suficientes para a implementação da área de processo, são 

apenas exemplos. Também não é feita nenhuma citação a um método ágil específico. Os 

exemplos foram nomeadoscomo"ambiente ágil" e "método ágil" como uma simplificação para 

qualquer abordagem de desenvolvimento ou de gestão que adere ao manifesto ágil (BECK et 

al., 2001) caracterizada basicamente pelo envolvimento direto do cliente ao longo do 

desenvolvimento do produto, pelo uso de múltiplas iterações de desenvolvimento e pela 

responsabilidade compartilhada das decisões e riscos com o cliente (SEI, 2010).O Quadro7(3) 

apresenta uma resumo de algumas dessas interpretações. 

 
Quadro 7 (3)- Recomendações do SEIpara interpretar o modelo utilizando uma abordagem ágil  

 
Área de processo Interpretação do SEI (2010) 

Planejamento de 
Projeto (PP) 

§ Em ambientes ágeis, o  desenvolvimento incremental envolve planejamento, 
monitoramento, controle e replanejamento com mais frequência do que em 
ambientes de desenvolvimento mais tradicionais; 
§ Enquanto um plano de alto nível para o projeto normalmente é estabelecido, os 

times irão estimar, planejar e realizar o trabalho incrementalde cada vez; 
§ Os times normalmente não detalham além do que se sabe sobre o projeto ou 

iteração naquele momento, exceto para antecipar riscos ou marcos significativos; 
§ As estimativas refletem a iteração e fatores específicos do time que influenciam o 

tempo, esforço, recursos e riscos para completar a iteração; 
§ Os times planejam, monitoraram e ajustamos planos durante cada iteração e a 

medida que for preciso, por exemplo, diariamente; 
§ Compromissos com planos são demonstrados quando as tarefas são atribuídas e 

aceitas durante o planejamento da iteração, histórias de usuários são elaboradas e 
estimadas, e as iterações são planejadas com as tarefas a partir de umbacklog. 

Monitoramento e 
Controle de 

Projeto (PMC) 

§ Em ambientes ágeis, o envolvimento dos clientes e potenciais usuários finais nas 
atividades que envolvemo desenvolvimento do produto pode ser crucial para o 
sucesso do projeto e deve ser monitorado. 

Gestão de 
Requisitos 
(REQM) 

 

§ Em ambientes ágeis, os requisitos são comunicados e acompanhados por meio de 
mecanismos como backlog de produto, cartões de história e mock-ups11; 
§ Os compromissos com os requisitos são realizados coletivamente pelo time ou 

por um (empowered) líder de equipe; 
§ As atribuições de trabalho são regularmente ajustadas (por exemplo, diariamente 

                                                   
11Mock-ups: o uso mais comum de mock-ups no desenvolvimento de software é na criação de interfaces de baixa 
fidelidade que mostram ao usuário final que o software será similar com o protótipo criado, mas sem precisar 
construir o software em si. (Fonte: https://www.interaction-design.org). 
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Área de processo Interpretação do SEI (2010) 
ou semanalmente) baseadas no progressorealizado e a medida que surgeuma 
melhor compreensão das necessidades e da solução proposta; 
§ A rastreabilidade e a consistência entre os requisitos e os produtos de trabalho 

sãoendereçadasa partir dos mecanismos já mencionados, bem como no início e 
no final da iteração, tais como reuniões de retrospectivas e revisão do produto. 

Gestão de Riscos 
(RSKM) 

§ Em ambientes ágeis, algumas atividades de gerenciamento de riscos são inerentes 
aos métodoságeis. Por exemplo, alguns riscos técnicos podem ser 
endereçadospor meio de provas de conceito; 
§ No entanto, a área de processo de Gerenciamento de Riscos incentiva uma 

abordagem mais sistemática para gestão de riscos. Tal abordagem pode ser 
integrada ao longo das iterações, mais especificamente, durante o planejamento 
da iteração e estimativa das tarefas. 

Gestão de 
Configuração 

(CM) 

§ Em ambientes ágeis, o gerenciamento de configuração (CM) é importante por 
causa da necessidade de apoiar a mudança frequente; 
§ Times ágeis podem não ser efetivos se a organização não automatizae não 

implementa CM, por exemplo, criação de scripts, verificação de integridade, 
integração contínua, builds diários, múltiplas baselines, etc.; 
§ Um timeágil deve identificar uma pessoa que será responsável por garantir que as 

atividades de CM estejam implementadas corretamente. 

Desenvolvimento 
de Requisito (RD) 

§ Em ambientes ágeis, necessidades e ideias dos clientes são 
interativamenteelicitadas, elaboradas, analisadas e validadas. Os requisitos são 
documentados em formatos de histórias de usuários, cenários, casos de uso, 
backlog de produtos; 
§ Os requisitos que serão contemplados em uma determinada iteração é 

baseadonuma avaliação dos riscos e pelas prioridades associadas com o que falta 
implementar no backlog do produto; 
§ Os detalhes dos requisitos (e outros artefatos) que serão documentados é baseado 

na necessidade de coordenação (entre os membros do time, entre times e nas 
iterações posteriores) e o risco de perder o que foi aprendido. 

 
Fonte: SEI (2010) 

 

Como o modelo não é feito para atender a uma abordagem específica, essas 

recomendações do SEI foram descritas apenas em termos gerais e com poucas informações. O 

objetivo principal foi dar um direcionamento geral para que os leitores do modelo percebam 

que é possível utilizar as duas abordagens em conjunto e que o SEI não é contra o uso de 

métodos ágeis, além do fato do CMMI não ser composto por processos ou descrição de 

processos. Por ser um modelo, ele define “o que deve ser feito” e não “como deve ser feito” 

(SEI, 2010; GLAZER, 2008). 

É importante frisar que o contexto no qual o CMM foi originado era específico para 

um segmento dominante de clientes com características de alto risco e baixa confiança, onde 

paradigmas e crenças estavam enraizados por muitos anos, por exemplo, na atitude do modelo 

de gestão de projeto baseada no “comando e controle”. 
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Porém, o modelo não foi feito para ser utilizado apenas nesse contexto. O desafio 

para a comunidade em geral é identificar as práticas e métodos que permitem maturidade 

organizacional em contextos mais dinâmicos, por exemplo, em conjunto com o 

desenvolvimento ágil de software. 

No entanto, faz-se necessário conhecimento e material adicional para implantar, de 

fato, práticas ágeis que atendam aos objetivos de cada área de processo do modelo. 

 

3.3 Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) 

 

Gerenciamento organizacional de projetos é a gestão sistemática dos projetos, 

programas e portfólios alinhadacom os objetivos estratégicos de uma organização. O conceito 

de gerenciamento organizacional de projetos é baseado na ideia de que existe uma correlação 

entre a capacidade de uma organização em Gestão de Projetos, Gestão de Programas e 

Portfólio de Gestão e sua eficácia na implementação da estratégia. O grau em que uma 

organização pratica este tipo de gerenciamento de projeto é conhecido como a sua maturidade 

em gerenciamento de projeto organizacional (PMI/OPM3, 2013). 

Organizational Project Management Maturity Model(OPM3) é um padrão 

desenvolvido pelo Project Management Institute(PMI),que tem o propósito de prover um 

caminho para as organizações entenderem sua gerência organizacional de projetos e medir a 

sua maturidade baseada num conjunto de melhorespráticas. OPM3 também ajuda a 

organizações que desejam aumentar a sua maturidade em gerenciamento de projeto 

organizacional para planejar melhorias. 

Maturidade organizacional de gerenciamento de projeto pode ser definida como o 

grau em que uma organização pratica projeto organizacional de gestão.Isso se reflete pela 

combinação de melhores práticas alcançadas dentro dos domínios Projeto, Programa e 

Portfólio. 

O aumento da maturidade definidono OPM3 consiste em várias dimensões. Uma 

dimensão envolve a visualização das melhores práticas em relação aos estágios da melhoria 

de processo (Padronizado, Medido, Controlado e Melhorado Continuamente). A outra 

dimensão envolve a progressão das melhores práticas em relação aos domínios, primeiro 

endereçando com o gerenciamento do projeto, depois com o gerenciamento de programa, e, 

por fim, com o gerenciamento do portfólio. 
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Além disso, dentro dessas duas dimensões existe a progressão das capacidades 

incrementais que levam a cada uma das melhorespráticas. 

Essas dimensões são ilustradas na Figura 16 (3) e constituem pontos de referência 

importantes quando uma organização avalia a sua maturidade em gerenciamento 

organizacional de projetos e considera possíveis planos de melhoria. 

 
Figura 16(3)- Aumento da maturidade no OPM3 sob duas dimensões 

 

 
Fonte: Adaptada do PMI/OPM3 (2013) 

 

Este modelo foi intencionalmente definido sem um sistema de níveis de maturidade, 

como ocorre com outros modelos como o CMMI, MMGP e KPMMM. A justificativa desta 

escolha deve-se ao fato de que, apesar de o estabelecimento de níveis de maturidade 

específicos ser relativamente simples e direto para uma progressão de maturidade 

(unidimensional), isso deixa de ser viável quando o modelo precisa avaliar 

multidimensões,pois, além das três dimensões descritas acima, OPM3 também categoriza as 

capacidades em termos de sua associação com os cinco grupos de processos de gerenciamento 

de projeto previstos no PMBOK (iniciação, planejamento, execução, controle e 

encerramento), permitindo a avaliação de uma quarta dimensão de maturidade. 

Em resumo, o OPM3 possui quatro dimensões para o incremento da maturidade: 

a) progresso das melhores práticas em estágios de melhoria do processo; 

b) progresso das melhores práticas em domínios; 

c) progresso de capacidades incrementais de cada melhor prática; e, 

d) capacidades definidas em termos da sua associação com os 5 grupos de processo 

para gerenciamento de projetos. 
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3.4 Outros modelos de maturidade em gerência de projeto 

 

O Modelo de Maturidade em Gerência de Projeto (MMGP) foi criado por Darci 

Prado e utiliza os mesmos níveis do modelo SW-CMM (1 até 5) para desenvolvimento de 

software, com pequenas alterações em seus títulos. Possui simplicidade (questionário com 40 

questões) e universalidade (aplicável a todo tipo de organização e a toda categoria de projeto). 

Os níveis são denominados da seguinte forma: Inicial, Conhecido, Padronizado, Gerenciado e 

Otimizado (PRADO, 2008). 

Além dos cinco níveis de maturidade, o modelo MMGP apresenta seis  dimensões da 

maturidade que estão presentes em cada um dos níveis. Isso permite que o modelo seja  

aplicado separadamente a cada setor de uma mesma organização e, então, pode-se verificar 

que uma organização pode possuir setores com diferentes níveis de maturidade 

O Project Management Maturity Model (PMMM) é uma ferramenta formal 

desenvolvida pela PM Solutions e usada para medir a maturidade de gerenciamento de projeto 

de uma organização. Uma vez que o nível inicial de maturidade e as áreas de melhoria são 

identificadas, o PMMM fornece um roteiro, definindo os passos necessários para iniciar um 

programa de melhoria e ganho de desempenho em gestão de projeto (CRAWFORD, 2007). 

O PRINCE2 Maturity Model (P2MM) é derivado do P3M3 (Portfolio, Program and 

Project Management Maturity Model (OGC, 2013). Ele utiliza a estrutura de maturidade de 

cinco níveis para caracterizar a maturidade organizacional e sete perspectivas de processo que 

abrangem os principais aspectos do gerenciamento de projetos. Existem também atributos 

específicos e genéricos para cada nível de maturidade dentro de cada uma das perspectivas de 

processo. 

 

3.5 Considerações finais 

 

Este capítulo apresentou alguns dos modelos de maturidade mais conhecidos na área 

de gerência de projeto.Apesar do CMM, CMMI e MPS.Br não serem específicos de gerência 

de projeto, pois também abordam as áreas da engenharia, suporte e organizacional, eles são 

importantes referências na área de software. 

Dentre os modelos apresentados, o CMMI-DEV e o OPM3 foram os escolhidos para 

servir de base na definição da estratégia de implantação de gestão ágil de projetos. 
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O OPM3 foi escolhido para definir os domínios do gerenciamento organizacional de 

projeto (Projeto, Programa e Portfólio). Ele também é um modelo internacional e foi 

elaborado por mais de 700 profissionais em 35 países diferentes. Além disso, é mantido pelo 

Project Management Institute (PMI), uma das comunidades de gerência de projetos que mais 

cresce no mundo, com média de crescimento anual de 20% (PMI, 2012). 

O CMMI foi escolhido por ser uma evolução do precursor dos modelos de maturidade, 

o CMM, além de ser específico da indústria de desenvolvimento de software e pela sua 

crescente evolução internacional, conforme descrevem os relatórios anuais do CMMIInstitute 

(2013; 2014): 

§ Foram realizadas mais de10.000 avaliações SCAMPI (2014) desde 2006 em 94 

países; 

§ 11 novos países foram adicionados à lista de países onde as avaliações foram 

realizadas em 2012; 

§ A ano de 2014 representou o maior número de avaliações SCAMPI A até o 

momento (1628 avaliações), o que mostra uma adoção crescente ao modelo, 

conforme ilustra a Figura 17 (3); 

§ O Brasil está entre os sete países com mais avaliações, totalizando 242 empresas 

avaliadas. Os primeiros são: China, Estados Unidos, Índia, México, Espanha e 

Coreia, conforme mostra a Figura 18 (3). 

 
Figura 17 (3)- Quantidade de avaliações SCAMPI A no mundo reportadas por ano até dez/2014 

 

 
Fonte: CMMI Institute (2014) 
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Figura 18 (3)- Quantidade de avaliações SCAMPI A por país reportadas por ano até dez/2014 
 

 
Fonte: CMMI Institute (2014) 

 

Como mencionado no Capítulo 1, o CMMI também foi considerado por ser um dos 

dos fatores identificados por Hasnain (2010), indicando a necessidade de se estudá-lo mais, 

bem como o desenvolvimento ágil de software, alinhado, também, com os estudos mais atuais 

de Chagas et. al (2014), que apontaram que 75% dos modelos e padrões citados em conjunto 

com agilidade eram sobre CMMI. 

Por fim, apesar do MPS.Br não ser o foco deste trabalho, ele está aqui mencionado 

pelo fato de ser bastante utilizado no Brasil e por ser tecnicamente muito alinhado com o 

CMMI. Ou seja, empresas que buscam aderência ao MPS.Br também podem ser parcialmente 

beneficiadas por este trabalho. 
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4 TRAJETÓRIA E METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
A trajetóriada pesquisa utilizada para realizar este trabalho está dividida em três 

etapas, conforme ilustra a Figura 19 (4). No entanto, apenas as etapas 1 (2010 a 2013) e 2 

(2014 e 2015) estão inseridas dentro do período da pesquisa do doutorado. A etapa anterior, 

aqui denominada “Etapa Preliminar” (2006 a 2009), foi importante para produzir um conjunto 

de conhecimento (acadêmico e de mercado) que serviu de insumo para a presente pesquisa. 

 

4.1 Etapa preliminar – 2006 a 2009 

 

A etapa preliminar foi motivada por uma necessidade originada no mercado de 

trabalho. Durante os anos de 2006 e 2007, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do 

Recife (CESAR), um instituto de pesquisa e inovação, estava executando um projeto de 

melhoria de processo em busca do nível 3 de maturidade do CMMI.  O CESAR é um instituto 

privado de inovação que cria produtos, processos, serviços e empresas usando Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC), atuando desde 1996 em âmbito nacional e internacional. 

Ele faz parte do Porto Digital, ambiente de empreendedorismo, inovação e negócios de TIC 

do estado de Pernambuco, que reúne mais de 250 empresas no polo do Bairro do Recife. Em 

junho/2003, o CESAR havia alcançado o nível 2 de maturidade do modelo SW-CMM 

(PAULK et al., 1999) na vertical de telecomunicações, e em Novembro/2007 atingiu o nível 3 

de maturidade do modelo CMMI-DEV, versão 1.2 (SEI, 2006). 

Durante o período que antecedeu o alcance do nível 3 (2006 e 2007), o comitê 

executivo da organização solicitou ao grupo responsável pela melhoria dos processos de 

engenharia de software (Software Engineering Process Group(SEPG)) (FOWLER e RIFKIN, 

1990) que os processos fossem definidos utilizando, na medida do possível, práticas ágeis 

para desenvolvimento de software, além das bases que já possuía do Rational Unified Process 

(RUP) (KRUCHTEN, 2003) e Project Management Base of Knowledge (PMBOK) 

(PMI/PMBOK, 2013). Naquela época, o Scrum estava no início da sua popularidade com 

40% de utilização dentre os métodos ágeis mais seguidos pela organizações, seguido do XP, 

com 23%, e, por isso, foi escolhido pelo grupo como foco inicial de estudo (VERSIONONE, 

2007). 
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Figura 19 (4)- Etapas da trajetória de pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2015)
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O SEPG, então, planejou um treinamento oficial da Scrum Alliance (Certified Scrum 

Master (CSM))12 para formação de 30 multiplicadores (gerentes de projetos, líderes de equipe 

e engenheiros de processo). 

Em seguida, foram estudados os posicionamentos de modelos atuais de maturidade, 

sobre questões relacionadas a tempo de iterações, formato de artefatos, comportamento de 

times, metodologia de trabalho, ciclo de vida de projetos, entre outros aspectos. Neste sentido, 

foi realizado um primeiro estudo pelo coordenador do SEPG e os responsáveis pelas 

processos de gestão de projetos sobre o mapeamento entre o Scrum e as áreas de processo de 

gerenciamento de projeto do CMMI, especificamente nos níveis 2, 3 e 4 de maturidade: 

Planejamento do Projeto (PP), Monitoramento e Controle do Projeto (PMC), Gerenciamento 

de Acordos com Fornecedores (SAM), Gerenciamento de Riscos (RSKM), Gerenciamento 

Integrado do Projeto (IPM) + Desenvolvimento Integrado do Produto e do Processo (IPPD) e 

Gerenciamento Quantitativo do Projeto (QPM) (MARÇAL et al., 2007a). 

Segundo os mesmos autores, dentre as práticas não aderentes ao CMMI, as principais 

causas encontradas estavam relacionadas às práticas organizacionais e falta de uso sistemático 

de dados históricos, além da ausência de um melhor gerenciamento dos riscos. Este mesmo 

estudo mostrou que várias práticas do Scrum são parcial ou totalmente aderentes ao CMMI, 

podendo ser inseridas em um processo organizacional baseado neste modelo. 

Sendo assim, algumas adaptações foram identificadas e realizadas no processo 

organizacional do CESAR, o ProSCes13, para mantê-lo aderente ao CMMI e, ao mesmo 

tempo, incorporar práticas e conceitos do Scrum. Com base nessas adaptações, o SEPG 

planejou a inserção das práticas do Scrum em alguns projetos-piloto que foram acompanhados 

por engenheiros de processo. Periodicamente, as lições aprendidas nos pilotos eram coletadas 

e analisadas com conjunto com o SEPG, a fim de retroalimentar o processo organizacional. 

Tais experiências foram relatadas por Marçal et al. (2007a, 2007b, 2008), além de 

terem sido discutidas com a comunidade nacional ao longo de três anos (FURTADO, 2007; 

FURTADO; LYRA, 2008; MACIEL; FURTADO, 2009). 

O conjunto de três artigos acadêmicos (incluindo um journal), três relatos de 

experiências em eventos nacionais, além dos projetos-piloto executados na prática no 

                                                   
12 Scrum Alliance, CSM: https://www.scrumalliance.org/certifications/practitioners/certified-scrummaster-csm 
13 ProSCes – Processo de Software do CESAR, disponível apenas na intranet da empresa em 
http://prosces.cesar.org.br. 



74 

 

 

 

CESAR, geraram um conjunto de conhecimento que motivaram a formalização da atual 

pesquisa a partir de 2010, dando início à etapa formal de pesquisa denominada “Etapa 01”.   

 

4.2 Etapa 01 – 2010 a 2013 

 

A primeira etapa utilizou como instrumento de pesquisa um ‘estudo exploratório’ e 

teve como principal objetivo avaliarsemétodos ágeis e modelos de maturidadepodem ser 

utilizados em conjunto. Ela foi realizada da seguinte forma: 

a) revisão bibliográfica ad hoc dos assuntos mais relevantes ao tema relacionados 

com métodos ágeis e modelos de maturidade; 

b) revisão sistemática da literatura (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007) sobre o 

uso conjunto de métodos ágeis e um dos principais modelos de maturidade, o 

CMMI (SEI, 2010); 

c) realização de um workshop acompanhado de um grupo focal(CAPLAN, 1990; 

VAUGHN et al., 1996; KONTIO et al., 2004) sobre agilidade e modelo de 

maturidade com um grupo de especialistas em CMMI e melhoria de processo. 

Ao longo dessa etapa, três relatos de experiência foram discutidos com a comunidade 

nacional e internacional de agilidade e CMMI (FURTADO; PINTO, 2010a; FURTADO; 

PINTO, 2010b; FURTADO; PINTO, 2011). 

Esta etapa possibilitou o refinamento do problema de pesquisa, documentado na 

Seção 1.2, a definição da proposta inicial (v1) da pesquisa, e, por fim, uma publicação da 

proposta numa conferência de engenharia de software (FURTADO; MEIRA, 2013). 

O Quadro 8 (4) descreve os objetivos de cada método utilizado nesta etapa: 

 
Quadro 8 (4)- Métodos de pesquisa – Etapa 01 

 
Método Objetivo Referências 

Revisão 
bibliográfica 
ad hoc 

A revisão bibliográfica ad hoc é importante para o sucesso da 
pesquisa porque serve para atualizar e integrar um conhecimento 
prévio do pesquisador. Além disso, também considera os autores que 
corroboram com o estudo, assim como aqueles que contradizem suas 
hipóteses preliminares. Assim, nesse contexto, este método de 
pesquisa teve como objetivo consolidar os principais conceitos 
relacionados com métodos ágeis, modelos de maturidade e gerência 
de projeto, servindo de base para refinar mais a questão de pesquisa. 

Cruz e Ribeiro 
(2004); 
Gressler (2004) 

Revisão 
sistemática da 

A revisão sistemática da literatura objetivou avaliar, sintetizar e 
apresentar os resultados sobre a utilização de CMMI em conjunto 

Kitchenham e 
Charters 



75 

 

 

 

Método Objetivo Referências 
literatura com o desenvolvimento ágil de software, incluindo estudos 

publicados até (e inclusive) o ano de 2013, para a partir de então 
fornecer uma visão geral dos tópicos pesquisados, uma discussão 
sobre os benefícios e limitações, a força das descobertas e as 
implicações para a pesquisa e a prática. Neste contexto, este método 
de pesquisa foi útil para constatar (i) a possibilidade de utilizar 
métodos ágeis com CMMI; (ii) a atualidade e relevância do tema; (iii) 
a originalidade do tema; e (iv) boas práticas de gestão ágil de projetos 
em ambientes CMMI.  

(2007); Silva et 
al. (2014a) 

Grupo focal 
01 

O método grupo focal é uma abordagem de pesquisa empírica rápida 
e de baixo custo para a obtenção de percepções qualitativas e 
feedbacks de especialistas em determinados assuntos. Ele pode ser 
usado em várias fases e tipos de pesquisa. No entanto, uma das 
principais limitações do método é que ele é útil apenas quando os 
conceitos podem ser entendidos pelos especialistas em um período de 
tempo limitado. É uma técnica qualitativa que pode ser utilizada 
sozinha ou em conjunta com outras técnicas qualitativas e 
quantitativas para apronfundar o conhecimento sobre um assunto do 
ponto de vista dos participantes. Em uma pesquisa exploratória, seu 
propósito é gerar novas ideias ou hipóteses e estimular o pensamento 
dos pesquisadores. 
 
Grupo focal 01: este método de pesquisa teve como objetivo discutir 
com especialistas da indústria (profissionais de uma das principais 
empresas do Brasil de consultoria para implantação de CMMI) a 
necessidade e as possibilidades de utilização conjunta de métodos 
ágeis com CMMI. Na época, a empresa estava desenhando alguns 
produtos e serviços novos que envolviam processos, CMMI-DEV, 
alta maturidade e métodos ágeis (Scrum, XP, FDD, dentre outros). 
Antes de iniciar o grupo focal, foi realizado um workshop de dois 
dias (16 horas) para discussão dos conceitos sobre metodologias 
ágeis para desenvolvimento de software: valores e princípios do 
manifesto ágil; Agile Project Management (APM); Scrum; Requisitos 
Ágeis; Estimativas Ágeis; eXtreme Programming (XP); Feature 
Driven Development (FDD); Lean Software Development com foco 
em Kanban; Crystal Methods; Dynamic System Development 
Method (DSDM); Adaptive Software Development (ASD); OpenUP 
(Open Unified Process); Contratos Ágeis. O grupo focal foi 
conduzido no terceiro dia e destinado às discussões sobre a eficiência 
das técnicas ágeis e a convivência com o CMMI-DEV; exemplos de 
mapeamento dos níveis de maturidade e áreas de processo do CMMI-
DEV, versão 1.3, além do papel do SCAMPI (2014) no contexto dos 
métodos ágeis. O resultado deste grupo focal serviu de input para a 
elaboração de uma versão preliminar de um modelo de referência ágil 
que posteriormente se transformou numa estratégia de implantação. 

Kontio et al. 
(2004); Caplan 
(1990); Vaughn 
et al. (1996). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
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4.3 Etapa 02 – 2014 e 2015 

 

A 2ª etapa teve o objetivo de avaliar a proposta da criação da estratégia de 

implantação de gestão ágil de projetos. O principal desafio desta avaliação estava relacionado 

com a possibilidade de aplicar a estratégia em uma empresa de desenvolvimento de software e 

definir quais métricas poderiam ser coletadas antes e depois da adoção da estratégia. Além 

disso, isolar as variáveis antes e depois da medição para poder avaliar se, de fato, a utilização 

da estratégia contribuiu com o sucesso da implantação dos métodos ágeis. O tempo de 

implantação também apresentaria uma forte restrição, considerando que a estratégia seria 

utilizada de forma gradual com diferentes níveis de agilidade. Em função dessas restrições, os 

métodos utilizados para avaliação foram: 

a)  grupo focal (KONTIO et al., 2004; CAPLAN, 1990; VAUGHN et al., 1996) 

com o objetivo de avaliar a versão evoluída da proposta com um segundo grupo 

de especialistas em gestão ágil de projetos e processos de desenvolvimento de 

software baseados no CMMI; 

b)  survey baseado na opinião de especialistas (LI; SMIDTS, 2003); 

KITCHENHAM et al., 2007; COOKE, 1991), a partir dos passos abaixo: 

i) declaração do problema:o problema e suas fundamentações foram claramente 

sistematizados e definidos;  

ii) seleção dos especialistas:os especialistas foram identificados com base em um conjunto 

de critérios que incluíram a credibilidade, o conhecimento e a disponibilidade; 

iii) elicitação da opinião: esta etapa declarou a pergunta certa e garantiu condições para 

conduzir um processo de elicitação; 

iv) agregação de opinião:a ideia foi alcançar uma opinião agregada ou um consenso com 

base em qual a decisão poderia ser tomada; e, 

v) tomada de decisão:este último passo foi utilizado para tomar a decisão com base na 

opinião agregada. 

Ao longo da segunda etapa, uma nova atualização da proposta de pesquisa (v2) foi 

publicada num congresso de engenharia de software (FURTADO; MEIRA, 2014), além da 

atualização da revisão sistemática e sua publicação em um Journal (SILVA et al., 2014). 

Com base na qualificação da proposta e na atualização da revisão sistemática, uma 

nova versão foi gerada (v3) e submetida a um novo grupo focal. 
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Após o segundo grupo focal, uma nova versão da proposta foi atualizada (v4) e 

submetida ao survey para avaliar sua completude, clareza e adequação com um grupo de 

especialistas. E, finalmente, após a análise do resultado do survey e uma publicação numa 

conferência de sistemas e tecnologias de informação, a versão final da proposta (v5) foi 

produzida e está apresentada no Capítulo 6. 

O Quadro 9 (4) descreve os objetivos utilizados nesta etapa: 

 
Quadro 9 (4)- Métodos de pesquisa – Etapa 02 

 
Método Objetivo Referências 

Grupo Focal 
02 

Grupo focal 02: uma vez definida a versão inicial da estratégia 
gerada na etapa anterior, um segundo grupo focal foi realizado com o 
objetivo de avaliar a estratégia sob os aspectos da completude, 
clareza e adequação de sua estrutura  (níveis de agilidade, áreas de 
processo, metas, resultados esperados e produtos de trabalho), além 
da aderência com os princípios do manifesto ágil. Seis participantes 
com larga experiência em gestão ágil de projetos e processo baseados 
no CMMI fizeram parte do grupo focal. Ao final, uma nova versão da 
estratégia foi atualizada e serviu de input para realizar um survey com 
especialistas para avaliar a estratégia completa. 

Kontio et al. 
(2004); Caplan 
(1990); Vaughn 
et al. (1996). 

Survey 

O survey consiste em organizar um conjunto de respondentes de uma 
população representativa, e uma série de questões relativas a uma 
determinada situação, suas opiniões, suas atitudes, expectativas, 
conhecimento sobre algum ponto que interesse ao pesquisador. Este 
método é um dos mais utilizados em pesquisas científicas, uma vez 
que ele permite o tratamento quantitativo e qualitativo dos achados. 
 
Existem três tipos de questões que podem ser utilizadas no survey: 
aberta, fechada e mista. As abertas permitem que o respondente 
construa sua resposta de forma livre com suas próprias palavras. As 
questões fechadas são aquelas que o respondente escolhe uma opção 
que melhor representa sua opnião, e as questões mistas são 
compostas por questões abertas e fechadas numa mesma pesquisa. 
 
Nesse contexto, esse método de pesquisa foi aplicado com base na 
opinião de especialistas para avaliação final da estratégia proposta. 
Ele foi composto por questões abertas e fechadas e foi baseado no 
trabalho de Garcia (2010). Algumas adaptações foram realizadas e 
avaliadas com 68 especialistas. O survey foi realizado em fevereiro e 
março/2015 com especialistas em CMMI e Agilidade com o objetivo 
de avaliar a estrutura da estratégia, a distribuição das metas e práticas 
nos níveis de agilidade gerencial, os objetivos de cada área de 
processo, os resultados esperados e as melhores práticas propostas. 
Também foi avaliada a aderência da estratégia com os princípios 
ágeis e com o CMMI, além da necessidade, facilidade de uso, 
benefícios e limitações. Para cada um dos principais componentes 
apresentados, os seguintes aspectos foram analisados:  
a) quão completa são as áreas de processo nos seus respectivos 

Cooke (1991); 
Quivy e 
Campenhoudt 
(2003); Li e 
Smidts (2003); 
Kitchenham et 
al. (2007); 
Garcia (2010) 
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Método Objetivo Referências 
níveis de agilidade?  

b) quão apropriadas são as metas para implantação da agilidade da 
gestão organizacional de projeto nas empresas?  

c) quão apropriados são os resultados esperados para atendimentoàs 
metas de implantação da agilidade da gestão organizacional de 
projeto nas empresas? 

d) quão apropriadas são as melhores práticas para atendimento aos 
resultados esperados, necessários para implantação da agilidade 
da gestão organizacional de projeto nas empresas? 

e) quão adequada é a estratégia para implantaçãoda agilidade da 
gestão organizacional de projeto nas empresas? 

f) quão adequada é a estratégia para atender às metas específicas das 
áreas de processo de gestão de projetos do CMMI-DEV? 

O questionário foi submetido a um pré-teste com quatro pessoas 
(pesquisadores, especialistas na área de agilidade ou CMMI), para 
consenso da consistência semântica. Ao final da coleta dos dados, 
diante da avaliação estatística pelo teste de Alfa de Cronbach 
(CRONBACH, 1951), o questionário recebeu nota geral em 
consistência de 0,763. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

De uma forma geral, foram utilizadas duas abordagens (OLIVEIRA, 2008): 

a) abordagem quantitativa: teve o objetivo de quantificar os dados obtidos por 

meio das informações coletadas a partir do survey. Foi utilizada a escala de 

Likert14 (LIKERT, 1932) e técnica estatística simples (média); e, 

b) abordagem qualitativa: teve o objetivo de analisar os dados obtidos mediante 

informações coletadas por meio do survey e dos grupos focais. 

 O detalhamento do planejamento e execução dos dois grupos focais e do survey está 

descrito no Capítulo 7. 

 

 

  

                                                   
14 A escala de Likert apresenta uma série de cinco proposições, das quais o inquirido deve selecionar uma, 
podendo ser: concorda totalmente, concorda, sem opinião, discorda, discorda totalmente. É efetuada uma cotação 
das respostas que varia de modo consecutivo: +2, +1, 0, -1, -2 ou utilizando pontuações de 1 a 5 (LIKERT, 
1932). 
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5 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Nestecapítulo são apresentados os principais trabalhos relacionados com esta 

pesquisa. Inicialmente, é realizada umavisão geral sobre a possibilidade de integração entre 

modelo de maturidade e agilidade sob o ponto de vista de autores relevantes nacionais e 

internacionais. Em seguida, é feita uma análise comparativa entre os trabalhos relacionados e 

a pesquisa atual, ressaltando suas semelhanças e diferenças. 

 

5.1 Integração entre os modelos de maturidade e os métodos ágeis 

 

Antes de apresentar os trabalhos relacionados, é importante ressaltar que 

existemvários autores que corroboram com apossibilidade de integração entre os modelos de 

maturidade e os métodos ágeis e que são base para a maioria dos trabalhos relacionados 

apresentados na Seção5.2. 

Mark Paulk (2001), principal autor da versão inicial do SW-CMM (PAULK et al., 

1999), avaliou o XP em relação as 18 áreas-chave de processos do SW-CMM original. Ele 

concluiu que o XP aborda parcial ou completamente 10 das 13 áreas necessárias para se 

alcançar o nível 3, e não é obstáculo para as outras três. Ele complementa: 

[...] podemos considerar CMM e XP complementares. O SW-CMM diz às 
empresas o que fazer em termos gerais, mas não diz como fazê-lo. XP é um 
conjunto de melhores práticas que contém informações bem específicas de 
como agir – um modelo de implementação – em um determinado tipo de 
ambiente. As práticas de XP podem ser comparáveis com as práticas do 
CMM, mesmo se não as abordar totalmente (PAULK, 2001, p. 26). 

Turner e Jain (2002) comentam que, apesar da existência de características distintas 

entre os métodos ágeis e o modelo CMMI, ambos possuem planos específicos para o 

desenvolvimento de software e buscam o melhor para que a organização produza software 

com qualidade. 

Métodos, práticas e técnicas ágeis para desenvolvimento de software prometem 

incrementar a satisfação do cliente, produzindo software com maior qualidade e acelerando o 

tempo de desenvolvimento. Assim, organizações que empregaram um grande esforço na 

melhoria dos seus processos baseadas no CMMI também acreditam que abordagens ágeis 

possam prover incrementos de melhorias (BOEHM, 2002; BOEHM; TURNER, 2003; 

ANDERSON, 2003; MCMAHON, 2005). 
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Vriens (2003) relatou na conferência Agile Development Conference (ADC’03) a 

experiência do caminho seguido para obter a certificação para o CMM Nível 2 e 

ISO9001:2000, em uma escala de tempo de 2 anos, usando metodologias ágeis (XP e Scrum). 

Bohem e Turner (2005) apresentaram a visão de que processos ágeis e disciplinados 

existem em um continuum e podem ser combinados conforme apropriado, com base nos 

fatores de risco específicos de um projeto. 

Anderson (2005) relata a adoção dos ensinamentos de W. Edwards Deming e 

estendeu oframeworkda Microsoft (MSF) para desenvolvimento ágil de software para se 

ajustar aos requisitos do CMMI Nível 3. O resultado é “um método de planejamento 

adaptável e altamente iterativo, com pouca documentação e fortemente automatizado por 

meio de ferramentas. Ele permite o gerenciamento e a organização de engenharia de 

software por meio do uso de métricas ágeis tais como velocidade e fluxo cumulativo”. 

Davis et al. (2007) relatam que, apesar de existir uma grande controvérsia entre a 

compatibilidade de Agile Development Methods (ADM) e o CMMI, eles não são mutuamente 

exclusivos. Complementam explicando que há um lugar para ADM no CMMI e, o mais 

importante, aqueles que adotaram o CMMI podem considerar a adição de ADM em seus 

processos.  

Sutherland15 et al. (2007)relataram sobre um projeto altamente produtivo e alegam 

que a combinação do Scrum e do CMMI é mais poderosa do que cada um deles isoladamente, 

e inclui diretrizes para a combinação do Scrum e do CMMI. Os autores complementam: 

Quando os dois são combinados, surge uma poção mágica, em que [...] o 
Scrum assegura que os processos sejam implementados de maneira eficiente 
ao adotar mudanças e o CMMI garante que todos os processos relevantes 
sejam considerados (SUTTERLAND et al., 2007, p. 272). 

Segundo Marçal et al. (2007a), é possível conviver pacificamente com abordagens 

ágeis e de maturidade. Desafios, porém, existem e estão focados no atendimento a princípios 

constantes nas duas abordagens. Se, por um lado, é possível adicionar práticas do modelo de 

maturidade não consideradas nas metodologias ágeis, a essência desses métodos não deve ser 

comprometida. Certamente, o que a organização deve ter em mente é o sucesso de seus 

projetos, em termos de prazo, custo e qualidade. Para o alcance destes objetivos, a utilização 

flexível e consciente de modelos de maturidade e metodologias ágeis é válida, contanto que 

                                                   
15 Jeff Sutherland é coautor do Scrum. 
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esteja baseada em uma arquitetura de processos alinhada a estes objetivos e à cultura 

organizacional. 

 

5.2 Modelos de maturidade ágil 

 

Como mencionado no Capítulo 4, além da revisão bibliográfica ad hoc, também foi 

realizada uma revisão sistemática da literatura sobre o uso do CMMI em combinação com o 

desenvolvimento ágil de software (SILVA et al., 2014a). Inicialmente, foram considerados os 

estudos publicados até 2011 e, em seguida, a revisão foi atualizada para considerar também os 

estudos publicados até 2013. 

Porém, essa revisão sistemática não considerou teses e dissertações de mestrado que 

não haviam sido publicadas em conferências e periódicos, como também não considerou os 

estudos que poderiam estar parcialmente relacionados com a presente pesquisa.Assim, foram 

desconsiderados estudos que não tinham uma relação direta com o CMMI. 

Nesse contexto, para minimizar o risco de não considerar algum trabalho relevante 

relacionado ao tema, foi realizada mais uma pesquisa na literatura para garantir a 

originalidade dotrabalho, além de mais uma verificação com os especialistas sobre a 

existência de algum trabalho relacionado.Assim, a relação que será apresentada no Quadro 10 

(5) considera trabalhos relacionados encontrados na revisão sistemática até 2013 e na revisão 

bibliográfica ad hoc que foi novamente realizada em 2013 e 2014. 

Esta etapa também foi importante porque foram encontrados trabalhos relevantese 

atuais: uma revisão sistemática sobre gerenciamento ágil de projetos no contexto de modelos 

de maturidade(CHAGAS et al., 2014)16 e uma análise comparativa sobre modelos de 

maturidade ágil (LEPPÄNEN, 2013) que, por sua vez, relacionaram outras publicações que 

puderam ser consideradas nesta análise, mesmo não tendo uma relação direta com o CMMI e 

que, por isso, não apareceram na revisão de Silva et al. (2014a). 

A publicação de Leppänen (2013), intitulada “A comparative analysis of agile 

maturity models”, apesar de o título mencionar modelos de maturidade, o conteúdo não se 

limita apenas nisso. Também são comparados frameworks e guias. O propósito do estudo é 

                                                   
16 Apesar de Chagas et al. (2014) ter sido encontrada na revisão sistemática de Silva et. al (2014a), ela foi 
desconsiderada pelo fato de ser um estudo secundário. 
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fazer uma análise comparativa baseada em vários critérios (propósito, domínio, conceito, 

abordagens e princípios, estrutura, uso e validação) e disponibilizar os resultados para o 

desenvolvimento de futuros modelos. 

Já a publicação de Chagas et al. (2014), intitulada “Systematic Literature Review on 

the Characteristics of Agile Project Management in the Context of Maturity Models”, que tem 

foco apenas nas características da gestão de projeto ágil no contexto de modelos de 

maturidade, é a que mais se aproxima da revisão sistemática de Silva et al. (2014a). Esta 

revisão oferece como contribuição uma discussão que auxilia organizações e pesquisadores na 

definição de processos de desenvolvimento de software, que obtenham os benefícios de 

ambas abordagens em conjunto, maturidade e agilidade. No entanto, a revisão não fornece 

uma abordagem (ou estratégia) de forma sistematizada, que possa orientar essa definição de 

processos. 

O trabalho de Benefield (2010), intitulado “Seven dimensions of agile maturity in the 

global enterprise: a case study” apresenta um modelo ágil de maturidade desenvolvido pela 

British Telecom Design, a divisão de TI do provedor de telecomunicações British Telecom. 

Ele possui cinco níveis de maturidade e para cada nível existe uma avaliação de cada uma das 

sete dimensões: automação de testes de regressão, métricas de código de qualidade, 

automação de implantação, automação de configurações, testes de interface e integração, teste 

dirigido de desenvolvimento, testes de escalabilidade e desempenho. No entanto, apesar de ter 

aparecido nas buscas de Silva et al. (2014a), ele foi retirado durante a fase de 

inclusão/exclusão, por não ter CMMIcomo foco. 

Os seguintes trabalhos também foram considerados nesta análise final: Schweigert et 

al. (2013a), Schweigert et al. (2013b) e Fontana et. al (2014a). Este último foi uma sugestão 

de um dos especialistas que participaram do Survey para avaliação da versão final da 

estratégia. 

O trabalho de Schweigert et al. (2013a), intitulado “Agile Maturity Model: analysing 

agile maturity characteristics from the SPICE perspective”, também não apresenta 

explicitamente o seu próprio modelo de maturidade ágil. Ele discute a estrutura, qualidade e 

conteúdo dos modelos de maturidade ágeis atualmente disponíveis. Embora muitos trabalhos 

tratem de ágil a partir de uma perspectiva interna, este trabalho é escrito a partir da 

perspectiva de melhoria de processos de software (Software Process Improvement(SPI)) e 
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determinação de capacidade. A análise apresentada no artigo mostra que os modelos de 

maturidade ágeis atualmente disponíveis não são adequados para uso industrial. 

O outro trabalho de Schweigert et al. (2013b), intitulado “Agile Maturity Model: A 

Synopsis as a First Step to Synthesis”,também não apresenta um modelo de maturidade ágil. 

Ele descreve o estado atual dos modelos de maturidade ágeis e uma abordagem para analisa-

los, extrair seu conteúdo, mapear para um modelo de referência e, em seguida, sintetizar os 

reais problemas dos modelos ágeis. O trabalho também descreve a necessidade de mais 

pesquisas científicas sobre esse tema. 

O trabalho de Fontana et. al (2014a), intitulado “Processes versus people: how 

should agile software development maturity be defined?” também não propõe um modelo de 

maturidade. Os autores identificaram um conjunto de preocupações sobre o caminho para a 

maturidade e os resultados podem ser úteis para futuros estudos investigarem a melhoria de 

processo baseada em desenvolvimento ágil de software. Os resultados encontrados reforçam a 

necessidade de reconsiderar a definição de maturidade em desenvolvimento ágil de software, 

mudando o foco crescente sobre o processo para o foco em pessoas. 

E, por fim, o trabalho de Fontana et. al (2014b), intitulado “Maturing in agile: What 

is it about?” tem como objetivo identificar como os praticantes de agilidade definem 

maturidade. Os achados sugeriram que um novo modelo de maturidade não seria útil e, 

portanto, propõe um guia inicial de maturidade com algumas práticas essenciais. 

 

5.3 Trabalhos relacionados 

 

O critério principal para considerar um trabalho relacionado foi verificar se o 

principal objetivo da pesquisa está associado com implantação de gestão ágil de projetos em 

organizações de software. Neste sentido, foram encontrados modelos, frameworks, guias e 

processos que abordavam a introdução de gestão ágil nos programas de melhorias de processo 

das empresas. Uns apresentavam algum tipo de relação com modelos de maturidade, como 

por exemplo, o CMMI, outros não. 

Diante desta análise, apenas nove trabalhos foram considerados relacionados com 

esta pesquisa. Eles estão apresentados no Quadro 10 (5) e uma breve descrição de seus 

objetivos encontra-se a seguir: 
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a) oToward Maturity Model for eXtreme Programming(XPMM) propõe um modelo 

de maturidade para o XP com quatro níveis de processo (não aderente, inicial, 

maduro e avançado). O mais alto nível de maturidade está ligado com o 

desempenho da equipe (sem horas extras, todo o código deve passar por todos os 

testes de unidade, o cliente deve estar satisfeito). Segundo os autores, ele é 

parcialmente aderente ao CMMI (NAWROCKI et al., 2001); 

b) oTowards an Agile Process Maturity Model(APMM) é um modelo bidimensional 

que se esforça para equilibrar competência técnica com a disciplina necessária 

para o desenvolvimento ágil. O modelo é estruturado sob duas perspectivas: o 

eixo técnico indica um nível que envolve práticas predominantemente técnicas; e 

o eixo gerencial indica um nível que envolve as práticas de gestão (OLIVEIRA et 

al., 2005); 

c) o trabalho “A Disciplined Approach to Adopting Agile Practices: The Agile 

Adoption Framework” apresenta um framework com dois componentes: um 

índice de medição ágil e um processo com quatro estágios, que, juntos, orientam e 

apoiam os esforços de adoção de agilidade nas organizações. Mais 

especificamente, o índice de medição ágil é usado para identificar o potencial ágil 

de projetos e organizações. O processo com quatro estágios, por outro lado, ajuda 

a determinar (i) quando as organizações estão prontas para adoção de agilidade, e 

(ii) que, guiado pelo seu potencial, o conjunto de práticas ágeis podem e devem 

ser introduzidas. Este framework não tem relação direta com o CMMI (SIDKY et 

al., 2007); 

d) oSCRUMMI (MARÇAL, 2009) é um processo de gestão ágil de projetos 

construído a partir de extensões do Scrum para ficar aderente às áreas de processo 

de gerenciamento de projeto do CMMI. O trabalho analisou a aderência do Scrum 

e do CMMI em relação aos processos de gerenciamento de projetos e realizou um 

mapeamento entre as áreas de processo de gerenciamento de projeto do CMMI 

com o Scrum e encontrou os seguintes resultados: 44,4% das práticas específicas 

estão totalmente atendidas no Scrum; 22,2% das práticas estão parcialmente 

atendidas pelo Scrum; e 33,3% das práticas específicas não possuem evidências 

que são atendidas no Scrum. As principais razões estavam relacionadas com a 

ausência parcial de técnicas para a realização das estimativas do projeto, gestão 
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dos riscos, ações corretivas, orçamento, gestão dos dados, gestão integrada, além 

das lacunas encontradas com a falta de documentação (evidências escritas) na 

execução das atividades; 

e) outro trabalho encontrado foi oAgile Maturity Model (AMM) - A Software 

Process Improvement framework for Agile Software Development Practices - 

criado no Reino Unido e baseado nos valores, práticas e princípios do 

desenvolvimento ágil de software. O modelo possui cinco níveis de maturidade 

(inicial, explorado, definido, melhorado e sustentado). Ele foi inspirado nos níveis 

do CMMI, mas não possui nenhuma relação de aderência com o modelo (PATEL; 

RAMACHANDRAN, 2009); 

f) oAgile Maturity Model (AMM) proposto por Scott Ambler (AMBLER, 2010b) é 

um modelo de cinco estágios que fornece apenas orientações para melhorar a 

eficácia no desenvolvimento ágil de software. Os níveis são: retórico, certificado, 

plausível, respeitável e medido. Ele é bastante conhecido na comunidade ágil pelo 

fato de Scott Ambler ser o autor do Agile Modeling (AMBLER, 2002) e de vários 

surveys sobre adoção de agilidade no mundo (AMBLER, 2008). Porém, este 

trabalho não foi publicado em conferência e nem periódico. Dr. Dobb's Journal17é 

mais informal e só foi indexado pelo Scopus até 2008. O AMM também não 

possui aderência ao CMMI; 

g) oScrum Maturity Model (SMM) é um modelo que oferece um conjunto de 

melhores práticas para apoiar a adoção gradual do Scrum, baseado em níveis de 

maturidade que foram idealizados segundo os princípios ágeis do framework 

Scrum. Apesar de ter sido inspirado no CMMI, o mesmo não tem como objetivo 

garantir aderência às áreas de processo de gestão de projetos (YIN, 2011; YIN et 

al., 2011); 

h) o trabalho “The development of a hybrid agile project management methodology” 

tem como objetivo demonstrar que uma combinação de metodologias ágeis de 

desenvolvimento de sistemas e metodologias de gerenciamento de projetos podem 

ser usadas para desenvolver uma metodologia híbrida de gerenciamento ágil de 

projeto que terá a capacidade de desenvolver projetos de TI em um ambiente de 

                                                   
17 Dr. Dobb’s Journal: http://www.drdobbs.com/ 
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constante mudança. Uma metodologia foi proposta,baseada no PMBOK, Prince2 

e APM. Apesar de também ter sido inspirada nos níveis do CMMI, ela não 

oferece aderência ao modelo (GREY, 2011); 

i) o trabalho “Progressive Outcomes: A framework for maturing in agile software 

development”apresenta um framework de maturidade para desenvolvimento ágil 

de software. Ele considera as pessoas como os principais atores desse processo e 

não prescreve práticas, mas, sim, saídas (outcomes) que normalmente os times 

buscam. Ele também não tem relação direta com o CMMI (FONTANA et. al, 

2014b). 

O Quadro 10 (5)apresentaosnove trabalhos relacionadose suas principais diferenças 

em relação ao presente trabalho.A fim de tornar mais clara tais diferenças, seguem abaixo os 

conceitos utilizados nesta tese em relação ao formato de cada trabalho: 

§ Processo: define quem está fazendo “o que, quando e como”para atingir um certo 

objetivo (JACOBSON; BOOCH; RUMBAUGH, 2005). É uma sequência de passos 

necessários para atingir um determinado propósito (IEEE, 1990); 

§ Metodologia:é baseada em alguma visão ou abordagem filosófica, inclui um 

conjunto de técnicas e segue um modelo de processo (HUISMAN; IIVARI, 2006); 

§ Framework:estrutura básica que organiza componentes, regras, métodos, artefatos 

associados,  materiais de treinamento, dentre outros. Em geral, frameworks 

permitem que outros elementos relacionados possam ser adicionados à estrutura 

sugerida (SEI, 2010). É também definido como uma estrutura que oferece os meios 

sobre como as organizações aplicam suas práticas para atender objetivos 

específicos (KIRK; TEMPERO, 2012); 

§ Modelo de maturidade: vide as definições na Seção 3.1 (PRADO, 2003; 

PMI/OPM3, 2003); 

§ Estratégia: vide a definição na Seção 6.2 baseada na adaptação de Mintzberg et al. 

(1998). 
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Quadro 10 (5)-Comparação com ostrabalhos relacionados 
 
Autor Formato Aderente 

ao DoI18 Tipo de relação com o CMMI Características Público 
alvo Origem da busca 

Nawrocki et al. 
(2001) Modelo Não Parcialmente aderente ao CMM 4 níveis de maturidade Apenas 

XP 

"Using CMMI together with agile 
software development: A systematic 
review". Silva et al. (2014) 

Oliveira et al. 
(2005) Modelo Não Inspirado nos níveis do CMMI, mas não 

aderente ao CMMI 
Modelo bidimensional: eixo técnico 
e eixo gerencial 

Ágil em 
geral 

Revisão adhoc. Não foi encontrado na 
SLR porque não tem uma relação 
direta com o CMMI 

Sidky et al. 
(2007) Framework Não Não tem relação com o CMMI 5 níveis de maturidade baseado nos 

princípios ágeis 
Ágil em 

geral 
"A Comparative Analysis of Agile 
Maturity Models" Leppänen (2013) 

Marçal (2009) Processo Não Aderente às áreas de processo de gestão 
de projetos do CMMI até o nível 3 

Processo de gestão ágil de projetos 
construído a partir de extensões do 
Scrum 

Apenas 
Scrum 

"Using CMMI together with agile 
software development: A systematic 
review". Silva et al. (2014) 

Patel; 
Ramachandran 
(2009) 

Modelo Não Inspirado nos níveis do CMMI, mas não 
aderente ao CMMI 

5 níveis de maturidade baseado em 
práticas ágeis 

Ágil em 
geral 

"A Comparative Analysis of Agile 
Maturity Models" Leppänen (2013) 

Ambler (2010b) Modelo Não Não tem relação com o CMMI 5 níveis de maturidade Ágil em 
geral 

"A Comparative Analysis of Agile 
Maturity Models" Leppänen (2013) 

Yin (2011); Yin 
et al. (2011) Modelo Não Inspirado nos níveis do CMMI, mas não 

aderente ao CMMI 5 níveis de maturidade Apenas 
Scrum 

Revisão adhoc. Não foi encontrado na 
SLR porque não tem uma relação 
direta com o CMMI 

Grey (2011) Metodologia Não Inspirado nos níveis do CMMI, mas não 
aderente ao CMMI 

Metodologia híbrida baseada no 
PMBOK, Prince2 e APM 

Ágil em 
geral 

Revisão adhoc. Não foi encontrado na 
SLR porque não foi publicado (tese de 
doutorado) 

Fontana et. al 
(2014b) Framework Não Não tem relação com o CMMI Não prescreve práticas, mas sim, 

saídas (outcomes) 
Ágil em 

geral 
Revisão adhoc. A SLR só considerou 
os trabalhos até 2013 

Furtado (2015) Estratégia Sim Aderente às áreas de processo de gestão 
de projetos do CMMI, exceto QPM 

4 níveis de agilidade e 3 domínios 
de gestão organizacional de projeto 

Ágil em 
geral - 

 
Fonte:Elaborado pelo autor (2015)

                                                   
18 Valores do DoI – Declaração da Interdependência (ANDERSON et al., 2005). 
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5.4 Considerações finais 

 

Existem vários trabalhos que associam maturidade com agilidade. Alguns discutem o 

mapeamento entre os modelos e os métodos ágeis; outros propõem processos ou metodologias 

ágeis baseados em modelos de maturidade, além da proposta de novos modelos e frameworks 

com o objetivo de unir essas duas abordagens. 

No entanto, não foi encontrada na literatura e na indústria uma estratégia em que o 

foco da implantação fosse em gestão ágil de projetos, independente do método ágil ser Scrum, 

Kanban, FDD, Lean, XP, dentre outros, mas, sim, calcado nos valores e princípios ágeis, na 

aderência ao principal framework de gestão ágil de projetos, o Agile Project Management 

(APM), cujas práticas estão todas relacionadas com um ciclo de vida baseado no modelo de 

Especulação-Colaboração-Aprendizagem, precursor de vários métodos ágeis, como sugere o 

Agile Software Development (ASD). 

Tal aderência aos valores e princípios ágeis é importante para tornar a empresas 

independentes de um método especifico, tendo disponível um catálogo de opções que sejam 

utilizadas e adaptadas de acordo com suas necessidades técnicas e de negócio. 

Alguns trabalhos relacionados apresentam propostas de aderência ao CMMI com 

foco apenas com o framework Scrum, e, desta forma, não garante todas as práticas necessárias 

para manter a aderência, além do fato de não sugerir integrações com métodos voltadas à 

engenharia, como, por exemplo, o XP. 

A estratégia proposta no presente trabalho considera também uma implantação de 

gestão organizacional de projetos, ou seja, aborda as práticas de projeto, programa e portfólio. 

Isso dá mais segurança para a empresa,uma vez que seus projetos ágeis serão gerenciados de 

forma alinhada com os objetivos estratégicos da organização. 

E, ainda, a estratégia foi desenhada de tal forma que as organizações possam inseri-la 

num contexto de um programa de melhoria de processos que esteja em busca da aderência ao 

CMMI de forma disciplinada e gradual. 



89 

 

 

 

6 ESTRATÉGIA PROPOSTA 

 

Este capítulo tem como propósito apresentar a definição de uma estratégia 

incremental para implantação de gerenciamento ágil de projetos em organizações de 

desenvolvimento de software que buscam aderência ao CMMI.São apresentados o contextoe a 

estrutura da estratégia, considerando seus elementos conceituais, suas origens, componentes e 

os principais relacionamentos com as normas, guias, frameworks, modelos e métodos 

apresentados nos capítulos anteriores. 

 

6.1 Contexto 

 

Conforme apresentado na Seção 1.2.1,as organizações enfrentam muitas dificuldades 

relacionadasà transição do uso dos métodos tradicionais para os métodos ágeis (COHN, 

2011). Também foi discutida na Seção 1.4 a necessidade das organizações que buscam 

aderência aos modelos de maturidade e, ao mesmo tempo, desejam adotaruma gestão ágil de 

projetos. Alguns autores acreditam que grande partedessas dificuldades ocorre, pois, apesar 

do aumento da adoção dos métodos ágeis, asorganizações não são orientadas de forma efetiva 

sobre como devem realizar a adoção da gestão ágil de projetos, alinhada com os requisitos dos 

modelos de maturidade (BOEHM, 2002; BOEHM; TURNER, 2003; ANDERSON, 2003; 

MCMAHON, 2005). 

Em 2008, o Software Engineering Institute (SEI) publicou um relatório técnico 

defendendo a ideia de que os métodos de desenvolvimento ágeis e as melhores práticas do 

CMMI não estão em desacordo uns com os outros, e que as abordagens podem ser 

combinadas com sucesso (GLAZER et al., 2008). Em 2010, o SEI publicou um livro 

relatando estudos de casos que mostram a integração entre o CMMI e o desenvolvimento ágil 

de software (MCMAHON, 2010). Mas, ainda assim, não existem estratégias claras para esta 

finalidade. 

Além disso, apesar da existência de alguns modelos de maturidade já difundidos no 

mercado, o SEI (2010) também explica que é possível que a comunidade desenvolva outras 

diretrizes que apoiem diferentes abordagens para a melhoria de processo. Para isto ocorrer, 

faz-se necessário que tais diretrizes possuam os elementos essenciais de processos efetivos 

para uma ou mais disciplinas e que descrevam um caminho de melhoria evolutiva desde 
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processos imaturos, ad hoc, até processos maduros e disciplinados. Tal posicionamento do 

SEI corrobora com a possibilidade de existir uma estratégia que auxilie as empresas em seus 

programas de melhoria de processo, a qual, neste trabalho, está relacionada com a 

implantação de uma gestão ágil de projetos de forma organizacional, mais estruturada e 

madura. 

 

6.2 Estratégia proposta – elementos conceituais 

 

O termo “estratégia” teve origem na Grécia antiga, significandoa “arte do general”, 

com uma conotação voltada para a guerra. Tal conceito assumiu o sentido de habilidade 

administrativa na época de Péricles (450 a.C.), quando passou a significar habilidades de 

gestão. No tempo de Alexandre (330 a.C.), o seu significado estava relacionado com as 

habilidades empregadas para vencer um oponente e criar um sistema unificado de governo 

global. A partir da área militar, a estratégia passou a fazer parte nos negócios, sendo o 

conjunto de objetivos da empresa e a forma de alcançá-los (WHITTINGTON, 2000). 

Com o passar dos anos, o conceito de estratégia passou a significar a forma de pensar 

no futuro de maneira integrada e consistente com base em um procedimento formalizado e 

que promova resultados. Porém, apesar de não existirconsenso em relação ao significado do 

conceito em si, todas as definições levam à necessidade de se estabelecer caminhos 

consistentes, simples e sustentáveis ao longo do tempo para alcançar resultados específicos 

(JÚLIO, 2005). 

Segundo Hofer e Schendel (1978), uma estratégia pode ser definida como 

oestabelecimento dos meios fundamentais para alcançar um determinado objetivo.  

Para Martinet (1984), “a estratégia designa o conjunto de critérios de decisão 

escolhido pelo núcleo estratégico para orientar de forma determinante e durável as atividades 

e a configuração da empresa”. 

De acordo com Mintzberg et al. (1998), estratégia é o padrão ou plano que integra os 

principais objetivos de uma organização, políticas e açõesde formacoesa. Uma estratégia bem 

formulada ajuda a alocar os recursos de uma organização de uma formacoerente e viável 

com base nas suas competências e restrições.Os objetivos das estratégias, ainda segundo 

Mintzberg, são fixar a direção das ações planejadas, focalizar o esforço do grupo que assume 
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o papel de agente de mudanças, sendo um elemento que provê consistência e aumenta a 

coerência das ações e intervenções. 

Por não existir um padrão único para definir uma estratégia, faz-se necessário deixar 

claro qual o conceito utilizado neste trabalho. Desta forma, o Quadro 11 (6) apresentaos 

elementos essenciais utilizados na definição da estratégia proposta. 

 
Quadro 11 (6)-Principais elementos conceituais da estratégia proposta 

 
Elementos Descrição 

Objetivo que se deseja 
alcançar com a 
implementação da 
estratégia. 

Apoiar as empresas na implantação estruturada de gestão ágil 
organizacional de projetos de forma alinhada com as metas 
específicas das áreas de processo de gestão de projetos do CMMI-
DEV (SEI, 2010). 

Diretrizes gerais das 
ações tomadas para 
nortear a adoção da 
estratégia. 

São premissas fundamentais que devem ser seguidas para que um 
processo de gestão ágil de projetos seja definido de forma eficaz. 
Tais diretrizes estão presentes nos valores e princípios do manifesto 
ágil (BECK et al., 2001) e nas práticas de gerenciamento ágil de 
projeto (HIGHSMITH, 2004; CCPACE, 2003): 
§ Guiado pela visão. Todo projeto deve ser guiado pela visão do 

cliente, podendo ser no nível do projeto (visão do produto), do 
programa (visão compartilhada com múltiplos projetos 
interrelacionados) ou visão do portfólio, todos alinhados com a 
estratégia da organização; 
§ Trabalho em equipe e colaboração. A organização reconhece 

que os membros individuais da equipe são profissionais 
qualificados e, por isso, precisam de autonomia para guiar suas 
atividades, desde que respeitados os limites da visão citada 
anterioremente. Trabalho em equipe e colaboração formam a 
base para interações ricas e cooperação entre os membros do 
time; 
§ Regras simples. A simplicidade nas soluções e decisões que 

ocorrem ao longo do projeto deve nortear o time e o cliente; 
§ Informação aberta. As informações devem ser visíveis para 

todos os envolvidos nos projetos. É uma forma de organização 
que permite que os times se adaptem e reajam às mudanças mais 
rapidamente; 
§ Vigilância agile. Liderança visionária e servidora implica em 

acompanhamento contínuo, transparente, com base no 
aprendizado contínuo e adaptação ao ambiente. 

Meios fundamentais os 
quais possibilitarão 
colocar a estratégia em 
prática de forma coesa. 

Os meios fundamentais foram traduzidos numa estrutura baseada 
em um modelo de referência padrão com áreas de processo, metas, 
resultados esperados específicos e um catálogo de melhores 
práticas e exemplos de produtos de trabalho (Vide Seção 6.2.4). 

Critérios que viabilizem 
a alocação dos recursos 

§ Alcançabilidade – as organizações podem priorizar a seleção dos 
resultados esperados mais fáceis de serem alcançadas em um 
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Elementos Descrição 
de forma coerente 
considerando suas 
restrições de prazo, custo, 
benefícios e objetivos de 
negócio; e que podem ser 
úteis para verificar a 
prioridade das melhorias 
planejadas. 

intervalo curto de tempo por meio da elaboração de “Quick 
Wins19”; 
§ Prioridade estratégica – as organizações podem possuir razões 

de negócio estratégicos para priorizar determinados resultados 
esperados, um foco prioritário nas estimativas ágeis ou na gestão 
da comunicação do time; 
§ Benefícios – alguns resultados esperados podem ser mais 

benéficos para a organização do que outros, por exemplo, a 
gestão ágil de riscos ou a gestão ágil de fornecedores; 
§ Custo – o baixo custo dos resultados esperados pode ser 

considerado como prioridade e pode ser incluído no plano de 
melhorias de processo. 

Papéis e 
responsabilidades 
necessarários para 
envolver na implantação. 

São os papéis mínimos necessários para execução da estratégia: 
§ Sponsor(patrocinador da estratégia): responsável por viabilizar 

os recursos (financeiros e humanos); 
§ Consultor (facilitador da implantação da estratégia): responsável 

pela capacitação dos times de projetos nos conceitos da estratégia 
que envolvem gestão ágil de projetos e por manter a consistência, 
juntamente com o SEPG, entre o processo que será definido pela 
empresa com o modelo CMMI e com os princípios ágeis; 
§ SEPG (Software Engineering Process Group):grupo interno da 

organização responsável pela definição e institucionalização dos 
processos de acordo com a estratégia adotada; 
§ Time do Projeto:responsáveis pela execução dos projetos que 

farão uso da estratégia implantada. 

Etapas de implantação As etapas de implantação são compostas de três elementos básicos: 
Conhecimento, Análise e Melhoria (Vide Seção 6.2.5). 

Glossário Breve descrição de cada termo técnico utilizado ao longo da 
definição da estratégia(Vide Apêndice B). 

 
Fonte:Elaborado pelo autor (2014) 

 

Com base nessas definições, a estratégia proposta neste trabalho busca estabelecer os 

meios fundamentais necessários para que as organizações de desenvolvimento de software 

que buscam alcançar aderência ao CMMI-DEVsejam capazes de implantar práticas ágeis de 

gestão de projetos de forma incremental. 

É importante ressaltar que a estratégia proposta não é um modelo de maturidade. 

Apenas um de seus elementos, os meios fundamentais, foram organizados com base na 

estrutura de um modelo de referência (MR), por esta representação ser familiar a de modelos 

                                                   
19Quick wins” é a tradução para “conquistas rápidas” comumente utilizadas em planos de ação de grandes 
projetos de melhoria de processo onde é necessário estabalecer escopos menores de implementação das 
melhorias a fim de obter resultados mais rápidos e com custos menores. Tais conquistas também são úteis para 
dar visibilidade aos envolvidos de que o projeto está progredindo e serve também para estimular a equipe com 
avanços tangíveis. 
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como CMMI e MPS.Br e, portanto, de fácil compreensão.Um modelo de referência de 

processo compreende definições de processos no ciclo de vida, descrito em termos de 

propósitos e resultados, em conjunto com uma descrição das relações entre os processos (ISO, 

2004). 

A Figura20 (6) apresentao relacionamento entre os elementos da estratégia 

apresentada no Quadro 11 (6) e que serão detalhados nas seções a seguir. 

 
Figura 20(6)- Os elementos da estratégia 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

6.2.1 Público-alvo 

 

Esta estratégia pode ser utilizada pelos públicos-alvo abaixo, desde que as diretrizes 

gerais para nortear a adoção da estratégia, descrita no Quadro 11 (6), sejam seguidas, pois elas 

consideram as características essenciais para utilização de métodos ágeis. 
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Até dezembro/2014, a quantidade de empresas credenciadas no CMMI Institute 

(2014) chegou a 389 no mundo. Essas empresas são responsáveis pelas consultorias para 

implantação do modelo nas organizações, além, de conduzirem as avaliações SCAMPI 

(2014). A estratégia aqui proposta pode ser útil para essas organizações,à medida em que se 

apoia na interpretação do uso de gestão ágil de projetos, tanto durante a definição dos 

processos, quanto nas avaliações (SCAMPI A, B e C). 

Os grupos responsáveis pela definição dos processos de engenharia de software 

(Software Engineering Process Group(SEPG)) nas organizações também poderão ser 

beneficiados pela estratégia, uma vez que as demandas pela adoção dos métodos ágeis têm 

crescido a cada ano e ainda é um desafio interpretar o modelo CMMI em relação à utilização 

de todas as áreas de processo de gestão de projeto de forma ágil e incremental. 

 Em relação ao porte das organizações, esta estratégia não limita o tamanho das 

equipes e a quantidade de projetos envolvidos.Mesmo os projetos com equipes grandes e 

distribuídas já possuem práticas na utilização dos métodos ágeis, como, por exemplo, o 

Scrums of Scrum,Large-Scale Scrum (LeSS),Planejamento de Release com Múltiplos Times, 

Adaptação e Reflexão Regulares, Testes Concorrentes, Integração Contínua, dentre outras, 

conforme descritas por LEFFINGWELL (2011c), WOODWARD et al. (2010), KREBS 

(2009), LARMAN; VODDE (2009), SUTHERLAND et al. (2007) e FURTADO et al. (2007). 

 Em relação ao nível de maturidade da empresa, esta proposta atende tanto as 

organizações que estão iniciando um programa de melhoria de processo, quanto aquelas que 

já possuem um processo definido, mas desejam fazer uma transição de uma gestão tradicional 

para uma gestão ágil de projetos. Em ambos os casos, será possível a busca pela aderência ao 

CMMI-DEV nas áreas de gestão de projetos, seja pela 1a vez ou pela manutenção do nível de 

maturidade. 

 

6.2.2 Normas, modelos, frameworks e métodos 

 

A estratégia proposta baseia-se no Capability Maturity Model Integration(CMMI-

DEV) para definir suas áreas de processo de gestão de projetos com os respectivos objetivos e 

práticas específicas de desenvolvimento de software, a saber:  
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§ Nível 2 do CMMI,Project Planning (PP): objetivos específicos de 

estabelecimento de estimativas, desenvolvimento do plano de projeto e obtenção do 

comprometimentos dos stakeholders com o planejamento; 

§ Nível 2 do CMMI,Project Monitoring and Control (PMC): objetivos específicos 

de monitoramento do projeto em relação ao planejamento e gerenciamento de ações 

corretivas; 

§ Nível 2 do CMMI, Requirement Management (REQM): objetivos específicos de 

gerenciamento de requisitos;  

§ Nível 2 do CMMI, Suplier Agreement Management (SAM): objetivos 

específicos de estabelecimento e cumprimento de acordo com fornecedor;  

§ Nível 3 do CMMI, Risk Management (RSKM): objetivos específicos de 

preparação para a gestão de risco, identificação, análise e mitigação dos riscos;  

§ Nível 3 do CMMI, Integrated Project Management (IPM): objetivos específicos 

de estabelecimento de um processo definido e coordenação e colaboração com os 

stakeholders relevantes. 

 

6.2.3 Escopo não contemplado 

  

Apesar de a estratégia ser baseada nas áreas de processo de gerenciamento de projeto 

do CMMI, aárea de processo Quantitative Project Management, nível 4 do CMMI-

DEV(QPM)não foi contemplada nessa estratégia. E, por esta ser a única área de processo de 

gestão de projeto do nível 4, este nível também não foi considerado pelas razões a seguir. 

No CMMI esta área de processo existe para que: 

[...] a organização e os projetos estabeleçam objetivos quantitativos para 
qualidade e para desempenho de processo, utilizando-os como critérios na 
gestão de processos. A qualidade e o desempenho de processo são 
entendidos em termos estatísticos e gerenciados ao longo da vida dos 
processos. As medidas da qualidade e do desempenho de processo são 
incorporadas no repositório de medições da organização para apoiar a 
tomada de decisão baseada em fatos. Identificam-se as causas especiais de 
variação de processo e, onde apropriado, as fontes dessas causas são 
corrigidas para prevenir sua recorrência (SEI, 2010).  

Portanto, o  nível 4 está focado no alcanceda previsibilidade mediante redução na 

variabilidade. Uma vez estabelecida esta gestão quantitativa de processo prevista no nível 4, o 

CMMI define que no nível de maturidade 5, “uma organização melhora continuamente seus 
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processos com base no entendimento quantitativo das causas comuns de variação inerentes 

ao processo”. Ou seja, para que as melhorias nos processos realizadas no nível 5 sejam 

aceitas, faz-se necessário que as práticas específicas sejam aplicadas a um processo 

gerenciado quantitativamente. Ainda, o CMMI distingue os níveis de maturidade 4 e 5 em 

relação ao tipo de variação de processo. No nível de maturidade 4, a organização preocupa-se 

em tratar causas especiais de variação de processo e conseguir previsibilidade estatística dos 

resultados. No nível de maturidade 5, a organização preocupa-se em tratar as causas comuns 

de variação de processo e promover mudanças no processo, a fim de melhorar o desempenho 

de processo e satisfazer os objetivos quantitativos de melhoria de processo estabelecidos (SEI, 

2010). 

Neste contexto, o modelo proposto neste trabalho não considerou um nível 

equivalente ao 4 do CMMI (“Gerenciado Quantitativamente”) por entender que as melhorias 

propostas no nível de maturidade 5 (“Em otimização”) podem ser realizadas a partir de 

análises qualitativas coletadas continuamente nos níveis de projeto, programa e portfólio. Os 

times são atores fundamentais nesse processo de análise baseado em processos empíricos e 

poucos prescritivos, calcados nos valores e princípios do manifesto ágil. 

Processos definidos significam que cada parte do processo deve ser completamente 

entendida, ou seja, dado um conjunto bem definido de entradas, as mesmas saídas são geradas 

todas as vezes,proporcionando um resultado idêntico. Já os processos empíricos provêm e 

exercitam controle por meio de frequente inspeção e adaptação. Eles geram resultados não 

previsíveis e não repetíveis. Segundo Highsmith (2004, p. 79), os processos, como qualquer 

outro elemento de uma organização, devem estar estritamente alinhados aos objetivos de 

negócio. Em se tratando de operações contínuas e repetitivas, processos prescritivos são 

plenamente justificáveis. Por outro lado, se o ambiente for dinâmico e mutável, a estrutura de 

processos deve ser orgânica, flexível e facilmente adaptável, como é o caso do ambiente de 

desenvolvimento de software que este trabalho está inserido. 

Jim Highsmith (2002a) explica que as práticas ágeis de desenvolvimento de 

software, por exemplo, iterações curtas, testes contínuos, times auto-organizados, colaboração 

constante (reuniões diárias, reuniões de planejamento de iteração, programação em par), e 

planejamentos frequentes, baseados na realidade atual, ao invés de longos planos são todos 

voltados para o desenvolvimento de software como um processo empírico. 
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Ken Schawaber (2004, p. 11), autor do Scrum, também define a diferença entre os 

processo definidos e os processos empíricos, e ressalta que o primeiro caso serve para os 

processos que são repetíveis. Porém, quando este tipo de processo não consegue alcançar seus 

objetivos em função da complexidade do ambiente, deve ser utilizado um processo empírico.  

Nesse mesmo contexto, DeMarco (2009)afirma que desenvolvimento de software 

sempre será de alguma maneira experimental. Quanto mais a empresa foca em controle, maior 

a probabilidade de seu projeto estar entregando algo de valor baixo. Ele sugere uma 

abordagem de gestão muito próximaaos métodos ágeis. 

Fontana et al. (2014, p. 152) em seu trabalho intitulado “Processes versus people: 

How should agile software development maturity be defined?” destacou que “Os resultados 

mostram que os profissionais não vêem a maturidade em desenvolvimento ágil de software 

como processos definidos ou gestão quantitativa. Em vez disso, a maturidade ágil significa 

fomentar capacidades mais subjetivas, como colaboração, comunicação, compromisso, 

cuidado, disseminação e auto-organização”. 

Além disso, alguns estudos mencionados na revisão sistemática da literatura (SILVA 

et al., 2014a),relatados na seção 1.4, apontam o interesse das empresas na utilização das 

metodologias ágeis com o nível mais alto do CMMI. No entanto, o mesmo não aconteceu 

com o nível 4, o qual foi citado em apenas três estudos, conforme ilustra a Figura 21 (6).De 

acordo com a revisão, uma possível causa para isso poderia ser o fato de que as empresas 

preferem implementar níveis 4 e 5 juntos. Poucas empresas implementam apenas o nível 4 

(CMMI Institute, 2013, 2014), de modo que o nível 5 é o mais citado. Essa análise também 

corroborou para a retirada da área de processo do nível 4Quantitative Project 

Managament(QPM). 
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Figura 21 (6)- Níveis do CMM/CMMI endereçados na revisão sistemática da literatura  

 
Fonte: SILVA et al. (2014a) 

 

E, por fim, o próprio modelo CMMI, versão 1.3 (SEI, 2010), não apresenta nenhuma 

sugestão de interpretação das áreas de processo do nível 4 de maturidade utilizando uma 

abordagem ágil, ao contrário do que fez com outras áreas de processo, conforme citado na 

Seção 3.2.1. Ainda nesta versão, o modelo foi alterado para deixar mais clara a relação entre 

os níveis de maturidade 4 e 5 a medida em que os conceitos sobre Statistical Process 

Control(SPC)20 deixam de ser o tema central, como ocorria na versão anterior 1.2. 

Outro aspecto que está fora do escopo dessa proposta é a definição dasmetas e 

práticas genéricas presentes no modelo CMMI. 

Segundo o SEI (2010), as metas genéricas descrevem as características necessárias 

para institucionalizar os processos que implementam a área de processo em questão e são 

denominadas “genéricas” porque a mesma declaração de meta se aplica a várias áreas de 

processo, por exemplo: ‘O processo é institucionalizado como um processo definido’.As 

metas genéricas são utilizadas nas avaliações para determinar se uma área de processo está 

implementada. Já as práticas genéricas descrevem uma atividade considerada importante para 

a satisfação da meta genérica associada. Por exemplo, uma prática genérica da meta genérica: 

“O processo é institucionalizado como um processo gerenciado” é: “Fornecer os recursos 

                                                   
20Statistical Process Control: são análises com base estatística que identificam as causas comuns e especiais na 
variação do desempenho do processo com o objetivo de mantê-lo dentro dos limites estabelecidos (SEI, 2010). 
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adequados para execução do processo de monitoramento e controle de projeto, envolvendo o 

desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo”. 

Tais componentes são utilizados com o objetivo de verificar se as áreas de processo 

estão institucionalizadas na organização, enquanto que as metas e práticas específicas 

verificam se as áreas de processo estão definidas. O objetivo principal da estratégia aqui 

proposta é apoiar as organizações na implantação da gestão ágil de projetos e, portanto, isso 

está relacionado diretamente com a definição dos processos (metas e práticas específicas). A 

institucionalização dos processos faria parte da etapa de utilização e avaliação dos processos, 

portanto, fora do escopo deste trabalho. 

 

6.2.4 Meios fundamentais 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar os meios fundamentais definidos na 

estratégia proposta com base no contexto e nos elementos conceituais citados nas Seções 6.1 e 

6.2. são apresentados os níveis, a estrutura e o detalhamento de cada área de processo. 

A principal base da estratégia é o modelo CMMI-DEV (SEI, 2010), que, por sua vez, 

está em conformidade com a norma internacional ISO/IEC 12207 (2008).  

A ISO/IEC 12207 (2008) estabelece uma arquitetura comum para o ciclo de vida de 

processos de software com uma terminologia bem definida. Contém processos, atividades e 

tarefas a serem aplicadas durante o fornecimento, aquisição, desenvolvimento, operação, 

manutenção e descarte de produtos de software, bem como partes de software de um sistema.  

A norma também se aplica à aquisição de sistemas, produtos de software e serviços. 

Dentre os processos definidos pela norma, os que dizem respeito a esta estratégia são: gestão 

de portfólio de projeto (processo organizacional); e alguns dos processos de projeto 

(planejamento do projeto, controle e avaliação do projeto e gestão de riscos). 

A norma estabelece uma estrutura padrão para declaração dos processos. Cada 

processo é descrito a partir da seguinte estrutura de atributos: 

a) o título traduz o escopo do processo como um todo; 

b) o propósito descreve os objetivos para realização do processo; 

c) os resultados expressam aqueles observáveis, que são esperados após a execução 

bem-sucedida do processo; 

d) as atividades são uma lista de ações utilizadas para alcançar os resultados; 
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e) as tarefas são requisitos, recomendações ou ações admissíveis destinadas a apoiar 

aconcretização dos resultados. 

 

6.2.4.1 Níveis de agilidade gerencial 

  

Os níveis de agilidade gerencialda estratégia foram definidos com base na estrutura 

do CMMI-DEV (SEI, 2010) com a ressalva da exclusão do nível que trata da gestão 

quantitativa de processo, conforme explicado na seção 6.2.3. 

Os quatro níveis foram definidos com o objetivo de avaliar o aumento da 

agilidadeorganizacional da gestão de projeto numa empresa de desenvolvimento de software, 

considerando que o aumento do nível está associado à capacidade da organização em 

gerenciar melhor seus projetos, programas e portfólios, alinhados com os valores e princípios 

definidos pelo manifesto ágil (BECK et al., 2001). 

O termo “níveis de agilidade gerencial” foi baseado no trabalho de Sidky et al. 

(2007) que define um framework para adoção de agilidade, conforme visto no Capítulo 5 

(Trabalhos Relacionados). 

Os quatros níveis de agilidade gerencial são: 

§ Nível 1– Inicial:estágio inicial onde as organizações não utilizam nenhum método 

ágil para gerenciamento de projetos ou percebe-seo uso ad-hoc apenas de poucas 

práticas isoladas, independente do contexto em que o projeto está inserido. Por 

exemplo, stand-up meetings, task-boards, dentre outras; 

§ Nível 2– Gerenciado:estágio onde existe uma gestão ágil de projetos, mas seus 

processos são caracterizados por projeto. Existem processos ágeis de planejamento 

e acompanhamento de projeto, mas a visão da organização é unicamente por 

projeto, ou seja, não existe a gestão de programa ouportfólio de projetos. As 

decisões de quais métodos ou práticas a serem adotadas no projeto não é feita de 

forma organizacional, elas são tomadas em funçãodo conhecimento do gerente do 

projeto e do time. Existem mecanismos que favorecem a colaboraçãoe a 

comunicação dentro do projeto, além de ciclos contínuos de feedback,inspeção e 

adaptação para melhoria de processo,mas ainda não atingem todos os stakeholders 

de forma organizacional.Assume-se que existe um processo empírico para 

descoberta das reais necessidades do cliente, com foco na geração de valor,em que 
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as mudanças são incentivadas e as incertezas são encaradas de forma natural. Nesse 

nível, normalmente se percebe o uso de metodologias ágeis como o Scrum (foco em 

gestão de projetos e priorização de requisitos), XP (foco no jogo do planejamento) e 

parte da metodologia Feature Driven Development (FDD); 

§ Nível 3 – Padronizado:estágio onde os processos ágeis de gestão de projetos são 

conhecidos e caracterizados para a organização. Existe um processo de gestão 

padrão com critérios bem definidos para instanciá-los de forma flexível a cada 

contexto de um novo projeto. Os mecanismos que favorecem a colaboraçãodos 

timese clientes eos canais de comunicação sãootimizados num nível organizacional. 

Pode existir uma gestão ágil de programas e portfólios, e a gestão dos riscos é 

inerente a todas as cerimônias do processo estabelecido; 

§ Nível 4–Em otimização:estágio onde os processos organizacionais de gestão de 

projetossão frequentemente otimizados, com foco na cultura kaizen (melhoria 

contínua) dos processos de gestão ágil de projetos a partir dos princípios do Lean 

Software Development.Por exemplo, eliminação de desperdício, 

empoderamento(empowerment) do time, dentre outros.A organização paraatingir 

este nívelnão precisa necessariamente ter passado pela gestão de programa e gestão 

de portfólio, ou seja, uma organização pode evoluir nas áreas de processo de gestão 

de projetos e não ter a característica de trabalhar com programas (projetos 

relacionados) ou não possuir uma estrutura gerencial de portfólio, por exemplo, 

quando a empresa é de pequeno porte ou possui um único produto. 

A Figura 22 (6) ilustra a organização dos níveis de agilidade com base no CMMI 

(SEI, 2010), APM (HIGHSMITH, 2004) e OPM3 (PMI/OPM3, 2013). 

 

  



102 

 

 

 

Figura 22(6)- Aumento do nível de agilidade 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 
 

Esta estrutura é inspirada no gerenciamento de projeto organizacional, baseado no 

OPM3. Sendo assim, utiliza alguns conceitos-chave,como, por exemplo: gerência de projeto, 

gerência de programa, gerência de portfólio e maturidade organizacional. De forma similar, 

também se baseia no termo “organização”, que não se refere necessariamente a uma empresa 

inteira. Pode se referir, por exemplo, à unidades de negócios, grupos funcionais ou 

departamentos dentro da organização. 

Outro aspecto similar ao OPM3 é que neste há uma progressão de quatro estágios de 

maturidade do processo de padronização de processos,a partir da melhoria contínua dos 

processos da gestão organizacional de projeto.  

A Figura 22 (6) também evidencia que os três domínios seguem os cinco grupos de 

processos previstos na APM (visão, especulação, exploração, adaptação e encerramento), 

diferentemente do OPM3, que segue os cinco grupos de processos previstos no PMBOK 

(iniciação, planejamento, execução, controle eencerramento).  
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6.2.4.2 Estrutura e descrição das áreas de processos 

 

A organização dos meios fundamentais da estratégia foi adaptada a partir das 

definições do CMMI-DEV e da  ISO/IEC 12207, e possui os componentesdescritos no 

Quadro 12 (6): 

 
Quadro 12 (6)- Componentes dos meios fundamentais da estratégia proposta 

 
Componentes Descrição Regra de formação 

Área de 
Processo 

Conjunto de melhores práticas relacionadas a uma área 
que, quando implementadas, satisfazem a um conjunto 
de metas consideradas importantes para realizar 
melhorias significativas naquela área. 

Sigla com 3 letras, por 
exemplo: Planejamento 
Ágil de Projeto – PAP. 

Propósito 
Descreve os objetivos para atendimento à área de 
processo e fornece diretrizes à organização para 
evolução do seu nível de agilidade. 

- 

Metas 

Descreve as características que devem estar presentes 
para uma implementação adequada de uma área de 
processo. É um componente obrigatório da estratégia 
utilizado para avaliar se uma área de processo está 
satisfeita. 

<Área de Processo> + 
“M” + <numeração 
sequencial reiniciada a 
cada nova área de 
processo>, por exemplo: 
PAP.M1. 

Resultados 
esperados 

Descreve os resultados que se espera alcançar para 
atendimento da meta. É um componente esperado da 
estratégia utilizado para avaliar se uma meta foi 
alcançada.  

<Área de Processo> + 
<Meta> + “RE” + 
<numeração sequencial 
reiniciada a cada nova 
meta>, por exemplo: 
PAP.M1.RE.1. 

Melhores 
práticas 

É a descrição de uma atividade, técnica ou método 
considerada importante para a satisfação do resultado 
esperado associado. As melhores práticas são 
componentes esperados da estratégia que descrevem as 
atividades esperadas visando à satisfação das metas de 
uma área de processo. No caso da não utilização da 
melhor prática proposta pela estratégia, práticas 
alternativas podem ser implementadas pela 
organização. Por não haver uma estratégia única para 
todas as empresas em determinado assunto, cada 
organização deve determinar o que faz mais sentido 
em seu contexto, considerando seus objetivos, 
oportunidades, experiência e recursos disponíveis, 
assim, as melhores práticas também podem ser 
entendidas como uma espécie de “catálogo” de 
opções de atividades que a organização pode escolher 
aquela que melhor represente a sua necessidade no 
contexto para um determinado resultado esperado, 
dando, assim, opções de escolha para quem for adotá-
la. 

<Área de Processo> + 
“MP” + <numeração 
sequencial reiniciada a 
cada nova área de 
processo>, por exemplo: 
PAP.MP.01. 
 
Uma prática pode ser 
referenciada ou adaptada 
para atender mais de um 
resultado esperado. 
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Componentes Descrição Regra de formação 

Exemplos de 
produtos 
típicos de 
trabalho 

Relaciona os exemplos de saídas das melhores 
práticas. Os produtos de trabalho são componentes 
informativos da estratégia, ou seja, apenas fornecem 
detalhes às organizações para auxiliá-las na 
implementação dos demais componentes. 

“PT” + <numeração 
sequencial única>, por 
exemplo: PT.01. 
 
Um produto de trabalho 
pode ser referenciado ou 
adaptado para atender mais 
de uma prática. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

A Figura 23 (6) ilustra o relacionamento entre todos os componentes dos meios 

fundamentais da estratégia.O conceito “incremental” presente nessa estratégia está associado 

ao fato de que os resultados esperados ou as melhores práticas podem evoluir entre as áreas de 

processo.Por exemplo, os mecanismos de melhoria da comunicação entre a equipepodem 

iniciar no nível 2 de agilidade de maneira mais pontual, depois ser evoluído para o nível 3com 

um alcance organizacional,ou para o nível 4 em otimização constante. 

 
Figura 23 (6)- Relacionamento entre oscomponentes dosmeios fundamentaisda estratégia proposta 

 
Fonte: Adaptada de SEI (2010) 

 

As áreas de processo são agrupadas por nível de agilidade e estão descritas abaixo de 

acordo com o Quadro 13 (6). 
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Quadro 13 (6)- Áreas de processo por nível de agilidade 
 

Níveis de 
Agilidade 

Descrição Áreas de Processo 

1 – Inicial 

Ausência de método ágil para gerenciamento de 
projetos ou utilização ad-hoc apenas de poucas 
práticas isoladas independente do contexto em que o 
projeto está inserido, por exemplo, stand-up meetings, 
task-boards, dentre outras. 

Não se aplica 

2 – Gerenciado 

Existe uma gestão ágil de projetos, mas seus processos 
são caracterizados por projeto. Existem processos 
ágeis de planejamento e acompanhamento de projeto, 
mas a visão da organização é por projeto, ou seja, não 
existe a gestão de programa ou portfólio de projetos. 
As decisões de quais métodos ou práticas a serem 
adotados no projeto não é feita de forma 
organizacional. Existem mecanismos que favorecem a 
colaboração e a comunicação dentro do projeto, além 
de ciclos contínuos de feedback, inspeção e adaptação 
para melhoria de processo, mas ainda não atingem 
todos os stakeholders de forma organizacional. 

Planejamento Ágil de 
Projeto 
Acompanhamento 
Ágil de Projeto 
Gestão Ágil de 
Mudanças 

Gestão Ágil com 
Fornecedores21 

3 – Padronizado 

Os processos ágeis de gestão de projetos são bem 
definidos e caracterizados para a organização. Existe 
um processo padrão de gestão com critérios bem 
definidos para instanciá-los a cada contexto de um 
novo projeto.Pode existir uma gestão ágil de 
programas e portfólios, e a gestão dos riscos é inerente 
a todas as cerimônias do processo estabelecido. A 
colaboração e a comunicação são efetivas e ocorrem 
num nível organizacional. 

Gestão Ágil 
Organizacional de 
Projeto 

Gestão Ágil de Risco 

4 – Em otimização 

Os processos organizacionais de gestão de projetos 
são frequentemente otimizadosa partir dos princípios 
do Lean Software Development, com foco na melhoria 
contínua. 

Gestão Lean de 
Projeto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

  

 

 

 

 

 

                                                   
21Gestão Ágil com Fornecedores (GAF) é uma área de processo opcional. Ela só deverá ser seguida caso faça 
parte do negócio da organização realizar aquisição de produtos de fornecedores. 
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 O Quadro 14 (6) abaixo consolida as quatorze metas por área de processo. 

 
Quadro 14 (6)- Metas por áreas de processo 

 
Níveis Áreas de Processo Metas 

1 – Inicial Não se aplica Não se aplica 

2 – Gerenciado 

PAP - Planejamento Ágil de 
Projeto 

PAP.M1 - Estabelecer um Mecanismo 
Ágil de Estimativa de Projetos 
PAP.M2 – Estabelecer um Planejamento 
para um Gerenciamento Ágil do Projeto 

AAP - Acompanhamento Ágil de 
Projeto 

AAP.M1 – Acompanhar o Projeto 
AAP.M2 – Acompanhar os 
Impedimentos do Projeto 

GAM - Gestão Ágil de Mudanças GAM.M1 – Gerenciar Mudanças 

GAF – Gestão Ágil com 
Fornecedores 

GAF.M1 – Estabelecer um Planejamento 
para um Gerenciamento Ágil com os 
Fornecedores 
GAF.M2 – Acompanhar os 
Fornecedores 

3 – Padronizado 

GAR - Gestão Ágil de Risco 

GAR.M1 – Preparar-se para Gestão Ágil 
de Riscos 
GAR.M2 – Identificar e Analisar Riscos 
Continuamente 
GAR.M3 – Mitigar Riscos 

GAO - Gestão Ágil Organizacional 
de Projeto 

GAO.M1 – Estabelecer um Processo 
Ágil Definido 
GAO.M2 – Promover Comunicação Ágil 
entre todas as Partes Interessadas 
GAO.M.3 – Gerenciar  Portfólio 

4 – Em 
otimização GLP – Gestão Lean de Projeto GLP.M1 – Otimizar os Processos de 

Gestão Ágil de Projeto 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

  

As Figuras 24 e 25 (6) ilustram os principais relacionamentos entre as áreas de 

processoda estratégia proposta. Para facilitar o entendimento das figuras, elas foram divididas 

em duas partes (áreas de processo de gestão de projeto básicas e avançadas). 
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Figura 24(6)- Principais relacionamentos entre as áreas de processo básicas de gestão de projeto 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (Adaptada de SEI, 2010) 

 

 
Figura 25(6)- Principais relacionamentos entre as áreas de processo avançadas de gestão de projeto 

 

 
Fonte: Próprio autor (Adaptada do SEI, 2010) 

 

6.2.4.2.1 Critérios para escolha das melhores práticas e produtos de trabalho 

 

As melhores práticas e os exemplos de produtos de trabalho foram escolhidos 

baseado nos critérios destacados no Quadro 15 (6) (obrigatórios, esperados e opcionais). Nas 

seções seguintes, os níveis da estratégia são detalhados. 
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Quadro 15 (6)- Critérios utilizados para a escolha das melhores práticas e exemplos de produtos de trabalho 
 

Categoria Critério 

Obrigatório 

Possuir características ágeis, ou seja, estar presente em algum framework ou 
método ágil. 
Atender ao resultado esperado proposto pela estratégia. 
Estar presente na revisão bibliográfica e/ou nos estudos incluídos na revisão 
sistemática (SILVA et al., 2014). 

Esperado 

Estar presente na pesquisa internacional de agilidade (VERSIONONE, 
2015). 
Estar presente na pesquisa nacional de agilidade (MELO et al., 2012). 
Estar presente na pesquisa internacional realizada pela InfoQ (HASTIE, 
2012). 
Atender as recomendações do SEI (2010), CMMI versão 1.3, sobre as 
interpretações do modelo quando a organização utiliza abordagem ágil (vide 
Seção 3.2.1). 

Opcional Ter sido sugerido por algum especialista durante os grupos focais ou survey. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
 
6.2.4.2.2 Nível 2 –gerenciado 

 

§ Área de Processo: Planejamento Ágil de Projeto(PAP): 

a) propósito:estabelecer um planejamento de atividades com times adaptativos 

(auto-organizados, autodisciplinados e empoderados) de forma transparente e que 

promova o aprendizado frequente com entrega contínua de valor ao cliente. 

Podem existir vários níveis de planejamento, incluindo planejamento de alto 

nível (release) e um mais detalhado no início de cada iteração com focoapenas 

nas features a serem abordados na iteração. Há uma forte ênfase na flexibilidade 

e replanejamento, considerando que a mudança poderá ser frequente; 

b) meta: PAP.M1 - Estabelecer um mecanismo ágil de estimativa de projetos.O 

planejamento e a estimativa ágil devem prover um mecanismo de redução de 

incerteza, estabelecimento de confiança, melhoria nas tomadas de decisão, 

comprometimento do time, disseminação do conhecimento e eliminação de 

desperdício; 
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Quadro 16 (6)- Resultados esperados da meta PAP.M1 
 

Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

PAP.M1.RE.1 
O escopo do projeto é estimado 
a partir da visão do produto a 
ser desenvolvido 

PAP.MP.01 
Definir a visão do produto 
através do Product Vision Box 
ou Elevator Test Statement 
(HIGHSMITH, 2004, p. 93) 

PT.01 
Formulário de dados do projeto 
(HIGHSMITH, 2004, p. 101) 

PAP.M2.02 
Definir um design high level 
(arquitetura do produto) que 
facilite a exploração e oriente o 
desenvolvimento do produto 
(HIGHSMITH, 2004, p. 98;  
SHORE; WARDEN, 2008, p. 
318, 325). Utilizar  abordagens 
como “Intentional 
Archiecture”22 
(LEFFINGWELL, 2011b) ou 
Spike23 (BECK, 2005) 

PT.02 
High Level Design (BECK, 
2005) 
 

PAP.M2.03 
Definir os requisitos de 
desempenho referente às 
operações chave do produto 
(HIGHSMITH, 2004, p. 93) 

PT.03 
Performance Card 
(HIGHSMITH, 2004, p. 139) 

PAP.MP.04 
Definir a lista das features do 
produto (HIGHSMITH, 2004, 
p. 132) 

PT.04 
Cartões de features 
(HIGHSMITH, 2004, p. 136) 

PAP.MP.05 
Definir o backlog do produto 
(SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 13) 

PT.05 
Product Backlog 
(SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 13) 

PAP.MP.06 
Definir a FBS – Feature 
Breakdown Structure 
(PALMER; FELSING, 2002) 

PT.06 
FBS - Feature Breakdown 
Structure (PALMER; 
FELSING, 2002) 

PAP.M1.RE.2 
As estimativas de tamanho ou 
complexidade do produto são 
realizadas a partir de uma 
abordagem relativa e 
progressiva (*) 

PAP.MP.07 
Estimar a quantidade de story 
points do product backlog 
(COHN, 2006, p. 35;  
HIGHSMITH, 2004, p. 155) 

PT.05 
Product Backlog priorizado e 
estimado (SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 13) 

PAP.MP.08 
Estimar a quantidade de ideal 
days do product backlog 
(COHN, 2006, p. 43;  
HIGHSMITH, 2004, p. 155) 

                                                   
22 Intentional Architecture: http://www.scaledagileframework.com/agile-architecture/ 
23 Spike solutions: http://www.extremeprogramming.org/rules/spike.html 
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Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

PAP.M1.RE.3 
O ciclo de vida do projeto é 
definido com base numa 
abordagem exploratória e 
adaptativa 

PAP.MP.09 
Definir o ciclo de vida iterativo 
com base nas fases de Visão, 
Especulação, Exploração, 
Adaptação e Encerramento em 
curtos intervalos de tempo 
(HIGHSMITH, 2004, p. 81) 

PT.07 
Ciclo iterativo e incremental 
previsto nas cinco fases da 
APM (HIGHSMITH, 2004, p. 
80) 

PAP.MP.10 
Definir o ciclo de vida iterativo 
com base nas cerimônias do 
framework Scrum 
(SCHWABER, 2004, p. 112) 

PT.08 
Scrum Flow (SCHWABER, 
2004, p. 18) 

PAP.MP.11 
Definir o ciclo de vida iterativo 
com base nos processos da FDD 
(PALMER; FELSING, 2002) 

PT.09 
Ciclo iterativo e incremental 
previsto nos cinco processos da 
FDD (PALMER; FELSING, 
2002) 

PAP.MP.12 
Definir o ciclo de vida de 
acordo com a cadeia de valor no 
Kanban (ANDERSON, 2010) 

PT.39 
Kanban board (ANDERSON, 
2010) 

PAP.M1.RE.4 
As estimativas de esforço das 
tarefas são realizadas e 
refinadas a cada iteração (*) 

PAP.MP.13 
Estimar o esforço das tarefas a 
partir da subdivisão das estórias 
do product backlog ou da FBS - 
Feature Breakdown Structure. 
A derivação do tamanho para 
esforço pode ser realizada por 
opinião de especialista, 
analogia, desagregação ou 
planning poker (COHN, 2006, 
p. 49) 

PT.10 
Task board estimado (COHN, 
2006, p. 227) 

PT.11 
Sprint Backlog (SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 14) 

PAP.M1.RE.5 
As estimativas de custo do 
projeto são realizadas com base 
na visão do produto 

PAP.MP.14 
Estimar o custo do projeto a 
partir da estimativa de tamanho 
do product backlog (story 
points ou ideal days), 
quantidade prevista de 
iterações, tamanho das iterações 
e tamanho da equipe (COHN, 
2006, p. 100) 

PT.01 
Formulário de dados do projeto 
(HIGHSMITH, 2004, p. 101; 
COHN, 2006, p. 100) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

* Obs.: os dados históricos das estimativas devem ser utilizadas entre as iterações ao longo do projeto. 
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c) meta: PAP.M2 –Estabelecer um Planejamentopara um Gerenciamento Ágil 

do Projeto. O foco deve ser no planejamento, e não no plano, de forma que 

encoraje a mudança, resulte em planos facilmente alterados e ocorra durante todo 

o projeto. 

 
Quadro 17 (6)- Resultados esperados da meta PAP.M2 

 

Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

PAP.M2.RE.1 
O cronograma do projeto é 
definido 

PAP.MP.15 
Definir  o Plano de release, 
principais marcos e plano de 
iteração (HIGHSMITH, 2004, 
p. 140; COHN, 2006, p. 131;  
ANDERSON, 2010, p. 93) 

PT.12 
Plano de Release 
(HIGHSMITH, 2004, p. 145; 
COHN, 2006, p. 134) 
PT.13 
Feature Card Board 
(HIGHSMITH, 2004, p. 146) 

PAP.M2.RE.2 
O orçamento do projeto é 
definido 

PAP.MP.16 
Definir  o orçamento do projeto 
com base nos custos já 
identificados de acordo com a 
visão do produto e com base no 
plano de release e iterações 
(HIGHSMITH, 2004, p. 93) 

PT.14 
Planilha Orçamentária (COHN, 
2006, p. 101) 

PT.01 
Formulário de dados do projeto 
(HIGHSMITH, 2004, p. 101) 

PAP.M2.RE.3 
Os riscos do projeto são 
identificados 

PAP.MP.17 
Realizar brainstorm para 
identificação do backlog de 
riscos do projeto, tanto em 
relação aos aspectos técnicos, 
quanto em relação aos aspectos 
de negócio (COSTA, 2012, 
p.74; (HIGHSMITH, 2004, p. 
159)) 

PT.15 
Backlog de Riscos (COSTA, 
2012, p. 76) 
PT.16 
Quadro de Riscos com impacto 
e probabilidade (COSTA, 2012, 
p. 83) 
PT.01 
Formulário de dados do projeto 
(HIGHSMITH, 2004, p. 101) 

PAP.M2.RE.4 
A equipe adequada e o 
envolvimento com os 
stakeholders são identificados 

PAP.MP.18 
Identificar o perfil correto da 
equipe do projeto considerando 
os conceitos de time de alto 
desempenho (HIGHSMITH, 
2004, p. 108; GRIFFITHS, 
2012, p. 167; KATZENBACH; 
SMITH, 2006) 

PT.17 
Lista da equipe, papéis e 
responsabilidades do projeto 
(SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 5) 

PAP.MP.19 
Identificar os participantes do 
projeto (HIGHSMITH, 2004, p. 
111; SHORE; WARDEN, 2008, 
p. 369) 
PAP.MP.20 
Estabelecer a interface de 
colaboração entre as equipes do 
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Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

cliente e do time de 
desenvolvimento 
(HIGHSMITH, 2004, p. 114) 

PAP.M2.RE.5 
O planejamento de medição e 
análise é realizado para o 
projeto 

PAP.MP.21 
Definir as medidas em função 
do significado de valor para o 
cliente e para a organização 
(AUSTIN, 1996; DEMARCO, 
1982; DEMARCO; LISTER, 
1999; DEMARCO, 2009; 
AQUINO et al., 2009) 

PT.18 
Medidas 
(Lead time, Cycle time, Takt 
time, Story Points, Ideal Days, 
Custo do Retrabalho, Valor 
Agregado, Horas Trabalhadas, 
Cobertura de Testes, 
Quantidade de Casos de Teste, 
Lucro, Velocidade do Time, 
Throughput, 
Quantidade do Trabalho em 
Progresso (WIP), etc.) (SATO, 
2007) 

PAP.MP.22 
Definir as métricas e os 
indicadores para apoiar o 
planejamento do projeto 
(SATO, 2007; ANDERSON, 
2010) 

PT.1924 
Métricas e Indicadores 
(Burndown chart, Pontos 
entregues por iteração, Task 
Burndown Chart, Points 
Burndown Chart, Release 
Burndown Chart, Velocity 
Chart, Parking Lot Chart, 
Cumulative Flow Diagram, etc. 
(SATO, 2007; ANDERSON, 
2010, p. 149) 

PAP.M2.RE.6 
Um mecanismo para acesso e 
divulgação das informações do 
projeto é estabelecido de forma 
segura 

PAP.MP.23 
Definir as regras de visibilidade 
dos radiadores de informação 
para que os stakeholders 
tenham acesso às informações 
do projeto (COCKBURN, 
2007; SHORE; WARDEN, 
2008, p. 86; BECK, 2005) 

PT.35 
Radiadores de Informação 
(GRIFFITHS, 2012, p. 135; 
SHORE; WARDEN, 2008, p. 
86) 
 
PT.43 
Ambiente Informativo (BECK, 
2005) 
 
(ex.: visão do produto, product 
backlog, release plan, iteration 
backlog, task board, burn-down 
and burn-up charts, lista de 
impedimento, alarme de 
integração contínua) 
(COCKBURN, 2007; BECK, 
2005) 

PAP.MP.24 
Definir a gestão de 

PT.41 Sistema de controle de 
versão (PALMER; FELSING, 

                                                   
24 Outros exemplos de métricas ágeis compilados pelo site da Agile Alliance: http://bit.ly/1JEHXoI 
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Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

configuração25 dos artefatos do 
projeto (controle de versão e 
armazenamento dos artefatos 
que não são apenas visuais) 
(PALMER; FELSING, 2002, p. 
52; COCKBURN, 2005) 

2002) 

PAP.M2.RE.7 
A infraestrutura de hardware, 
software e demais 
equipamentos para a equipe do 
projeto é definida 

PAP.MP.25 
Definir a relação de hardware, 
software e demais 
equipamentos com base no 
escopo do projeto necessário 
para cumprir a visão do 
produto. (SCHWABER, 2004; 
MARCAL et al., 2007) 
 
Consultar as melhores práticas 
de PAP.M1.RE.1 
O escopo do projeto é estimado 
a partir da visão do produto a 
ser desenvolvido 

PT.01 
Formulário de dados do projeto 
(HIGHSMITH, 2004, p. 101) 
adaptado para conter 
informações básicas sobre a 
infraestrutura mínima 
necessário ao projeto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 
§ Área de Processo: Acompanhamento Ágil de Projeto(AAP): 

a) propósito: fornecer mecanismosbaseado na agilidade, flexibilidade e nas 

habilidades de comunicação para proporcionar visibilidade do progresso do 

projeto a todos os envolvidos, de forma que impedimentos possam ser 

antecipados ou resolvidosao longo do projeto; 

b) meta: AAP.M1 – Acompanhar o Projeto.O desempenho observado e o progresso 

do projeto são acompanhados e o ciclo de inspeção e adaptação é realizado ao 

longo de todo o projeto; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
25 Apesar de ser uma disciplina independente da gestão de projetos, a gestão de configuração é prevista como 
uma das práticas da metodologia FDD – Feature Driven Development (PALMER e FELSING, 2002) e pode ser 
utilizada como um dos mecanismos de acesso e controle aos dados do projeto. 
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Quadro 18(6)- Resultados esperados da meta AAP.M1 
 

Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

AAP.M1.RE.1 
O escopo, as estimativas, o 
orçamento, o cronograma, 
os compromissos e o 
compartilhamentodos 
dados do projeto são 
acompanhados 

AAP.MP.01 
Estimular que a própria equipe 
gerencie suas atividades no dia a dia 
para que seja possível entregar as 
features ao final de cada iteração 
(HIGHSMITH, 2004, p. 169). 

PT.05 
Product Backlog priorizado e 
estimado (SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 13) 
 
PT.06 
FBS - Feature Breakdown 
Structure  atualizado 
(PALMER; FELSING, 2002) 
 
PT.10 
Task board estimado e 
atualizado (COHN, 2006, p. 
227) 
 
PT.11 
Sprint Backlog (SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 14) 
 
PT.12 
Plano de Release  atualizado 
(HIGHSMITH, 2004, p. 145) 
 
PT.13 
Feature Card Board  atualizado 
(HIGHSMITH, 2004, p. 146) 
 
PT.14 
Planilha Orçamentária 
atualizada (COHN, 2006, p. 
101) 
 
PT.20 
Burndown Chart 
(SCHWABER, 2004, p. 20) 
 
PT.21 
Parking Lot Chart 
(HIGHSMITH, 2004, p. 150; 
COHN, 2006, p. 224) 

AAP.MP.02 
Promover interações diárias26 entre o 
time de desenvolvimento e o cliente 
para garantir que os esforços de 
desenvolvimento estejam alinhados 
às necessidades e expectativas do 
cliente (HIGHSMITH, 2004, p. 206; 
HIGHSMITH, 2002b; BECK, 2005) 

AAP.MP.03 
Promover interações diárias27 entre o 
time de desenvolvimento 
(HIGHSMITH, 2004, p. 192; 
SCHWABER; SUTHERLAND, 
2013, p. 11; ANDERSON, 2010, p. 
90; BECK, 2005) 

AAP.MP.04 
Garantir que as informações 
atualizadas do projeto sejam 

PT.35 
Radiadores de Informação 
(GRIFFITHS, 2012, p. 135; 

                                                   
26 A periodicidade “diária” é uma boa prática, mas caberá ao time decidir a periodicidade que melhor lhe 
convém, em função de características como, por exemplo, times distribuídos, alocação part-time, dentre outras. 
27 Idem ao anterior. 
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Trabalho 

compartilhadas com os interessados 
por meio dos radiadores de 
informação (COCKBURN, 2007; 
SHORE; WARDEN, 2008, p. 86; 
BECK, 2005) 

SHORE; WARDEN, 2008, p. 
86) 
 
PT.43 
Ambiente Informativo (BECK, 
2005) 
 
(ex.: visão do produto, product 
backlog, release plan, iteration 
backlog, task board, burn-down 
and burn-up charts, lista de 
impedimento, alarme de 
integração contínua) 
(COCKBURN, 2007; BECK, 
2005) 

AAP.M1.RE.2 
O coaching e o 
desenvolvimento do 
timesão realizados 

AAP.MP.05 
Melhorar continuamente a 
capacidade da equipe: conhecimento 
de domínio (técnico, negócio), 
autodisciplina e habilidades pessoais 
(HIGHSMITH, 2004, p. 182; 
ADKINS, 2010) 

Não se aplica 

AAP.M1.RE.3 
As revisões do progresso 
do projeto são realizadas de 
forma contínua 

Consultar AAP.MP.03 
Promover interações diárias entre o 
time de desenvolvimento 
(HIGHSMITH, 2004, p. 192; 
SCHWABER; SUTHERLAND, 
2013, p. 11; ANDERSON, 2010, p. 
149; BECK, 2005) 

PT.10 
Task board atualizado (COHN, 
2006, p. 227) 
 
PT.11 
Sprint Backlog atualizado 
(SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 14) 

AAP.MP.06 
Realizar revisões de final de iteração 
(SCHWABER; SUTHERLAND, 
2013, p. 12) 

Não se aplica 

AAP.MP.07 
Realizar as revisões do produto, 
processo, equipe e ações de 
adaptação (HIGHSMITH, 2004, p. 
216) 

PT.21 
Parking Lot Chart 
(HIGHSMITH, 2004, p. 150; 
COHN, 2006, p. 224) 
 
PT.22 
Delivery Performance Chart 
(HIGHSMITH, 2004, p. 226) 
 
PT.23 
Features and Value Delivered 
Chart (HIGHSMITH, 2004, p. 
226) 
 
PT.24 
Product and Technical Quality 
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Assessment Chart 
(HIGHSMITH, 2004, p. 227) 
 
PT.25 
Project Schedule Chart 
(HIGHSMITH, 2004, p. 229) 

AAP.M1.RE.4 
Os riscos do projeto são 
acompanhados de forma 
contínua 

AAP.MP.08 
Acompanhar e atualizar 
continuamente o backlog de riscos 
em todas as revisões do progresso do 
projeto (COSTA, 2012, p.74; 
HIGHSMITH, 2004, p. 159)) 

PT.15 
Backlog de Riscos (COSTA, 
2012, p. 76) 
PT.16 
Quadro de Riscos com impacto 
e probabilidade (COSTA, 2012, 
p. 83) 
PT.26 
Burndown de riscos (COSTA, 
2012, p. 82) 
PT.27 
Risk and Uncertainty Assesment 
Chart (HIGHSMITH, 2004, p. 
228) 

AAP.M1.RE.5 
O acompanhamento da 
medição e análise do 
projeto é realizado 

AAP.MP.09 
Analisar as métricas e os indicadores 
do projeto e tomar as ações 
necessárias (SATO, 2007;  
ANDERSON, 2010, p. 149) 

PT.15 
Backlog de Riscos atualizado 
(COSTA, 2012, p. 76) 
 
PT.19 
Métricas e Indicadores 
atualizados (SATO, 2007;  
ANDERSON, 2010, p. 149) 
 
PT.28 
Lista de Impedimento 
atualizado (MARÇAL et al., 
2008) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 
 

c) meta: AAP.M2 – Acompanhar os Impedimentos do Projeto.As questões que 

atrapalham o time de realizar o seu trabalho devem ser diariamente registradas e 

acompanhadas até a sua resolução. Questões organizacionais que extrapolem o 

contexto do projeto devem ser escaladas. 
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Quadro 19 (6)- Resultados esperados da meta AAP.M2 

 

Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

AAP.M2.RE.1 
Os impedimentos do projeto são 
identificados, analisados e 
gerenciados continuamente 

Consultar AAP.MP.03 
Promover interações diárias 
entre o time de 
desenvolvimento 
(HIGHSMITH, 2004, p. 192; 
SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 11; 
ANDERSON, 2010, p. 149; 
BECK, 2005) 

PT.28 
Lista de Impedimento 
atualizada (MARÇAL et al., 
2008) 

AAP.MP.10 
Analisar e realizar tomadas de 
decisões participativas que 
surgem durante o projeto 
(HIGHSMITH, 2004, p. 194) 

PT.29 
Decision Gradient 
(HIGHSMITH, 2004, p. 201) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

§ Área de Processo: GAM - Gestão Ágil de Mudança: 

a) propósito: fornecer subsídios para gerenciar as mudançasno projeto de forma a 

proporcionar entregas rápidas de valor que serão melhor identificadas pelo cliente, 

na medida em que ele se depara com o produto sendo construído a partir de um 

processo de descoberta. E, ainda, criar mecanismos que forneçam autonomia à 

equipe e ao cliente para que o produto esteja em constante mudança,de forma que 

atenda as suas reais necessidades; 

b) meta: GAM.M1 – Gerenciar Mudanças.Os requisitos são entendidos e seu 

desenvolvimento é apoiado por boas práticas da engenharia que favoreçam suas 

mudanças a qualquer momento do projeto. As mudanças são bem-vindas. As 

mudanças tardias no ciclo de vida do desenvolvimento não deverão ter um custo 

tão alto em relação às mudanças realizadas no início do desenvolvimento. 
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Quadro 20 (6)- Resultados esperados da meta GAM.M1 
 

Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

GAM.M1.RE.1 
O entendimento dos requisitos e 
o comprometimento da equipe 
técnica é estabelecido 

GAM.MP.01 
Realizar reuniões de 
detalhamento dos requisitos no 
início de cada iteração e 
priorizá-los com base no valor 
de negócio (SCHWABER, 
2004, p. 112) 

PT.04 
Cartões de features 
(HIGHSMITH, 2004, p. 136) 
PT.05 
Product Backlog 
(SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 13) 
PT.11 
Sprint Backlog (SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 14) 

Consultar AAP.MP.06 
Realizar revisões de final de 
iteração (SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 12) 

Não se aplica 

GAM.M1.RE.2 
Práticas ágeis da engenharia de 
software são realizadas de 
forma a propiciar o baixo custo 
da mudança (Low-Cost Change) 

GAM.MP.02 
Evitar débito técnico 
(HIGHSMITH, 2004, p. 171; 
CUNNINGHAM, 1992) 

Não se aplica 

GAM.MP.03 
Definir um design simples 
(HIGHSMITH, 2004, p. 173; 
BECK, 2005) 

Não se aplica 

GAM.MP.04 
Realizar integração contínua 
(HIGHSMITH, 2004, p. 175; 
BECK, 2005; COCKBURN, 
2005, p. 37) 

Não se aplica 

GAM.MP.05 
Realizar Test-First 
Development ou Test-Driven 
Development (HIGHSMITH, 
2004, p. 178; BECK, 2005) 

PT.30 
Classes de Testes (BECK, 
2003) 

GAM.MP.06 
Realizar refatoração 
(HIGHSMITH, 2004, p. 179; 
BECK, 2005) 

Não se aplica 
GAM.MP.07 
Promover entregas frequentes 
(BECK, 2005; COCKBURN, 
2005, p. 19; SCHWABER, 
2004, p. 21; ANDERSON, 
2010, p. 34; HIGHSMITH, 
2002b) 
GAM.MP.08 
Realizar Behavior-Driven 
Development (SMART, 2014) 

Não se aplica 

GAM.M1.RE.3 
As mudanças no projeto são 

GAM.MP.09 
Adequar o processo do projeto PT.7, PT.8 e PT.9 
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Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

aceitas e gerenciadas com base num ciclo de vida que 
torne as mudanças bem-vindas 
(HIGHSMITH, 2002b) 
(consultar as melhores 
práticas:  PAP.MP.09, 10 e 11) 
GAM.MP.10 
Definir uma restrição de time-
boxed (prazo fixo, preço fixo, 
escopo variável) 
(SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 8; 
SCHWABER, 2004, p. 122) 

Não se aplica 

GAM.MP.11 
Definir um representante do 
cliente como gestor do product 
backlog (SCHWABER, 2004, 
p. 52; BECK, 2005) 
GAM.MP.12 
Garantir a disponibilidade do 
representante do cliente ao 
longo de todo o ciclo de vida do 
projeto  (SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 5; 
BECK, 2005; COCKBURN, 
2005, p. 34) 
GAM.MP.13 
Organizar o Product Backlog 
periodicamente (Product 
Backlog Grooming) 
(LARMAN; VODDE, 2009) 

PT.05 
Product Backlog organizado e 
atualizado (SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 13) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 
§ Área de Processo: GAF - Gestão Ágil com Fornecedores: 

a) propósito: fornecer subsídios para gerenciar de forma ágil a aquisição de 

produtos de fornecedores de tal forma que os impedimentos possam ser 

antecipados ou resolvidos ao longo do projetoe que as mudanças no projeto 

sejam visíveis e possam refletir nas aquisições do projeto de forma a 

proporcionar entregas de valor; 

b) meta: GAF.M1 – Estabelecer um Planejamento para um Gerenciamento Ágil 

com os Fornecedores.Os contratos são estabelecidos com base nas necessidades 

de subcontratação de produtos identificadas a partir da definiçãoda visão do 

produto e do escopo do projeto; 
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Quadro 21 (6)- Resultados esperados da meta GAF.M1 
 

Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

GAF.M1.RE.1 
Os fornecedores dos produtos 
são identificados, qualificados, 
priorizados e selecionados para 
atender as necessidades da 
visão do produto e do escopo do 
projeto 

GAF.MP.01 
Montar um sistema visual (ex.: 
Sistema Kanban) para listar os 
fornecedores identificados e 
torna-los visíveis para todos os 
envolvidos (ANDERSON, 
2010, p. 87; POPPENDIECK; 
POPPENDIECK, 2011, p. 101) 

PT.40 
Supplier Kanban board 
 
PT.42 
Contrato com Fornecedor 

GAF.MP.02 
Qualificar os fornecedores com 
base em critérios objetivos 
(preço, qualidade técnica, prazo 
de entrega, atendimentos aos 
requisitos técnicos, dentre 
outros) e adicionar ao sistema 
Kanban os fornecedores que 
serão priorizados 
(ANDERSON, 2010, p. 77, 87) 
GAF.MP.03 
Tornar explícito no sistema 
Kanban as pessoas envolvidas 
em cada contrato priorizado e as 
políticas do processo 
(ANDERSON, 2010, p. 87, 
139) 
GAF.MP.04 
Definir o fluxo de trabalho dos 
contratos selecionados no 
sistema Kanban com base na 
APM e torna-lo visível (Visão, 
Especulação, Exploração, 
Adaptação e Encerramento) 
(ANDERSON, 2010, p. 87; 
HIGHSMITH, 2004, p. 81) 
GAF.MP.05 
Definir as swim lanes do 
sistema Kanban com base na 
criticidade dos contratos ou 
com base nos acordos por níveis 
de serviços (SLA – Service 
Level Agreement) definidos 
previamente (ANDERSON, 
2010, p. 133, 164; LEE; BEN-
NATAN, 2002) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
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c) meta: GAF.M2 – Acompanhar os Fornecedores.O progresso 

doscontratossãoacompanhados e o ciclo de inspeção e adaptação é realizado ao 

longo de todo o projeto. 

 
Quadro 22 (6)- Resultados esperados da meta GAF.M2 

 

Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

GAF.M2.RE.1 
Os contratos assinados são 
executados e monitorados com 
base nos níveis de serviços 
acordados 

GAF.MP.06 
Acompanhar o sistema Kanban 
com base no sistema puxado e 
nos acordos de níveis de serviço  
(ANDERSON, 2010, p. 87; 
LEE; BEN-NATAN, 2002) 

PT.40 
Supplier Kanban board 

GAF.MP.07 
Acompanhar o lead time para 
cada contrato (ANDERSON, 
2010, p. 149) 
GAF.MP.08 
Definir uma swim lane 
específica para tratar os desvios 
críticos, quando apropriado 
(ANDERSON, 2010, p. 164) 
GAF.MP.09 
Analisar os riscos num contexto 
organizacional e mitigá-los de 
acordo com a priorização do 
portfólio (COSTA, 2012; 
ANDRADE, 2012) 

PT.26 
Burndown de riscos (COSTA, 
2012, p. 82; GRIFFITHS, 2012) 
 

GAF.MP.10 
Analisar as métricas e os 
indicadores dos contratos com 
base nos SLAs e tomar as ações 
necessárias (ANDERSON, 
2010, p. 149; ANDRADE, 
2012) 

PT.19 
Métricas e Indicadores 
atualizados (SATO, 2007;  
ANDERSON, 2010, p. 149) 
 
PT.26 
Burndown de riscos (COSTA, 
2012, p. 82; GRIFFITHS, 2012) 
 
PT.28 
Lista de Impedimento 
atualizado (MARÇAL et al., 
2008) 
 
PT.40 
Supplier Kanban board 

GAF.MP.11 
Analisar e realizar tomadas de 
decisões participativas relativas 
ao contrato que surgem durante 

PT.29 
Decision Gradient 
(HIGHSMITH, 2004, p. 201) 
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Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

o projeto (Adaptado de 
AAP.MP.10) 
GAF.MP.12 
Promover interações frequentes 
entre o time do projeto e o 
fornecedor para garantir que as 
entregas e os acordos estejam 
alinhados às necessidades do 
projeto (Adaptada de 
AAP.MP.02) 

PT.40 
Supplier Kanban board 

GAF.MP.13 
Realizar as revisões das 
entregas de produto, processo 
de subcontratação e ações de 
adaptação (Adaptada de 
AAP.MP.07) 
GAF.MP.14 
Promover integração contínua e 
testes automatizados a medida 
que componentes do produto 
sejam disponibilizados pelo 
fornecedor (Adaptado de 
GAM.MP.04) 

Não se aplica 

GAF.MP.15 
Melhorar continuamente o 
conhecimento da equipe em 
relação aos produtos e 
componentes que são 
fornecidos pela subcontratada 
ao longo de todo o contrato 
(Adaptado de AAP.MP.05) 

Não se aplica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Uma outra forma de monitorar os fornecedores pode ser com uma técnica da TOC – 

Theory of Constraints (ANDERSON, 2003) chamada DBM (Dynamic Buffer Management), 

onde cada ordem de serviço passa a ser monitoradade acordo com sua data de entrega relativa 

à data atual, nas zonas vermelha (dentro de 7 dias, por ex.), amarela (dentro de 14 dias) e 

verde (mais de 14 dias). A necessidade de contato com os fornecedores aumenta de acordo 

com a proximidade da entrega (ou das respectivas cores). Esse indicador visual único para 

acompanhar o desempenho dos fornecedores é de extrema simplicidade e valor para os líderes 

da organização e também dos próprios terceiros. 
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6.2.4.2.3  Nível 3 - padronizado 

 

§ Área de Processo: GAR - Gestão Ágil de Risco: 

a) propósito: identificar, analisar, tratar, monitorar e reduzir continuamente os riscos 

em nível organizacional e de projeto, de forma que as ações possam ser colocadas 

em prática quando necessário para mitigar impactos indesejáveis que 

comprometam a realização dos objetivos do projeto; 

b) meta: GAR.M1 – Preparar-se para Gestão Ágil de Riscos. A preparação é 

realizada estabelecendo uma estratégia para identificação, análise e mitigação de 

riscos. Ela estabelece a definição clara dos papéis envolvidos neste processo, a 

identificação de fontes de riscos e suas categorias; 

 
Quadro 23 (6)- Resultados esperados da meta GAR.M1 

 

Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

GAR.M1.RE.1 
O planejamento inicial para 
preparação da gestão ágil de 
riscos é estabelecido 

GAR.MP.01 
Definir claramente os papéis e 
responsabilidades dos 
envolvidos na gestão ágil dos 
riscos envolvendo toda a equipe 
(COSTA, 2012, p. 70; 
GRIFFITHS, 2012) 

PT.31 
Lista dos papéis e 
responsabilidades pela gestão 
ágil dos riscos (COSTA, 2012, 
p. 70) 

GAR.MP.02 
Definir as categorias dos riscos 
apropriadas para um ambiente 
ágil (projeto, produto e negócio) 
(COSTA, 2012, p. 71) 

PT.32 
Relação das categorias dos 
riscos (COSTA, 2012, p. 71) 

GAR.MP.03 
Definir o checklist de 
identificação de risco 
apropriados para um ambiente 
ágil (COSTA, 2012, p. 73, 
DEMARCO; LISTER, 2003) 

PT.33 
Checklist de identificação de 
risco (COSTA, 2012, p. 73) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 
 

c) meta: GAR.M2 – Identificar e Analisar Riscos Continuamente.Os riscos são 

identificados e analisados de acordo com a estratégia definida e ocorrem ao longo 

de todo o projeto; 
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Quadro 24 (6)- Resultados esperados da meta GAR.M2 
 

Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

GAR.M2.RE.1 
Os riscos são identificados, 
analisados e priorizados de 
forma contínua 

Consultar PAP.MP.17 
Realizar brainstorm para 
identificação do backlog de 
riscos do projeto (COSTA, 
2012, p.74; HIGHSMITH, 
2004, p. 159;  SHORE; 
WARDEN, 2008, p. 227) 

PT.01 
Formulário de dados do projeto 
(HIGHSMITH, 2004, p. 101) 
 
PT.15 
Backlog de Riscos (COSTA, 
2012, p. 76) 

GAR.MP.04 
Transferir questões que estão 
sendo discutidas nas reuniões 
diárias para a lista de riscos 
(GRIFFITHS, 2007) 
Consultar AAP.MP.03 
Promover interações diárias 
entre o time de 
desenvolvimento 
Consultar AAP.MP.08 
Acompanhar e atualizar 
continuamente o backlog de 
riscos em todas as revisões do 
progresso do projeto (COSTA, 
2012, p.74; HIGHSMITH, 
2004, p. 159) 

PT.16 
Quadro de Riscos com impacto 
e probabilidade (COSTA, 2012, 
p. 83) 
 
PT.26 
Burndown de riscos (COSTA, 
2012, p. 82) 
 
PT.27 
Risk and Uncertainty Assesment 
Chart (HIGHSMITH, 2004, p. 
228) 
 
PT.29 
Risk Radar Chart28 

GAR.MP.05 
Avaliar a priorização dos riscos 
não apenas em função da sua 
exposição (impacto e 
probabilidade), mas também em 
relação ao impacto no valor de 
negócio (COHN, 2006, p. 84) 
GAR.MP.06 
Repetir o processo de gestão 
ágil de risco a cada iteração. 
Como parte da seção de 
retrospectiva, os riscos 
remanescentes devem ser 
revisados e as probabilidades e 
impactos validados  
(GRIFFITHS, 2007; 
GRIFFITHS, 2012) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

                                                   
28http://www.bigvisible.com/2011/12/visualizing-project-risks-and-impediments/ 
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d) meta: GAR.M3 – Mitigar Riscos.Os riscos são tratados e mitigados, quando 

apropriado, para reduzir impactos negativos na satisfação dos objetivos. Uma vez 

que um risco se torne ativo, os respectivos impedimentos devem ser gerenciados 

até a sua resolução. 

 
Quadro 25 (6)- Resultados esperados da meta GAR.M3 

 

Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

GAR.M3.RE.1 
Planos para mitigação dos 
riscos são elaborados e 
acompanhados 

GAR.MP.07 
Elaborar plano de mitigação dos 
riscos de acordo com sua 
estratégia de resposta. Os riscos 
relacionados ao negócio 
também devem ser 
considerados, além dos riscos 
técnicos (GRIFFITHS, 2007; 
2012). 

PT.16 
Quadro de Riscos com impacto 
e probabilidade (COSTA, 2012, 
p. 83) 
 
PT.26 
Burndown de riscos (COSTA, 
2012, p. 82; GRIFFITHS, 2012) 
 
PT.27 
Risk and Uncertainty Assesment 
Chart (HIGHSMITH, 2004, p. 
228) 
 
PT.29 
Risk Radar Chart 
 
PT.28 
Lista de Impedimento 
atualizado (MARÇAL et al., 
2008) 
 
PT.30 
Risk-based Spike (GRIFFITHS, 
2012, p. 270) 

GAR.MP.08 
Acompanhar continuamente o 
status dos riscos e executar os 
planos de mitigação quando 
necessário (GRIFFITHS, 2007; 
2012) 

PT.31 
Decision Gradient 
(HIGHSMITH, 2004, p. 201) Consultar AAP.MP.10 

Analisar e realizar tomadas de 
decisões participativas que 
surgem durante o projeto 
(HIGHSMITH, 2004, p. 194) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
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§ Área de Processo: GAO - Gestão Ágil Organizacional de Projeto: 

a) propósito: fornecer subsídios para estabelecer um processo organizacional que 

englobe a gestão do programa e do portfólio. Os projetos devem ser gerenciados 

considerando o envolvimento eficaz dos stakeholders relevantes, de acordo com 

um processo definido e integrado, que é adaptado a partir do conjunto de 

processos-padrão da organização; 

b) meta: GAO.M1 – Estabelecer um Processo Ágil Definido.A estrutura de 

processos de gestão de projetos da organização deve ser flexível e facilmente 

adaptável, para considerar um ambiente dinâmico e mutável. As iterações curtas, 

as entregas de valor ao final de cada iteração, o foco nas prioridades de negócio e 

a constante adaptação do processo ajudam a aumentar a capacidade do time em 

oferecer produtos de valor ao cliente em curtos períodos de tempo.Dependendo do 

tamanho e complexidade da organização, a mesma pode gerenciar múltiplos 

projetos ao mesmo tempo, interagindo entre si. Nestes casos, o processo 

organizacional de gestão de projetos deve considerar que a gestão dos programas 

também possa ser adaptada; 

 
Quadro 26 (6)- Resultados esperados da meta GAO.M1 

 

Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

GAO.M1.RE.1 
Um processo padrão 
organizacional de gestão ágil 
de projetos é definido e 
utilizado de forma integrada 
ao planejamento 
 

GAO.MP.01 
Definir critérios para adaptação de 
processo (COCKBURN, 2005; 
SHORE; WARDEN, 2008, p. 361) 

PT.33 
Lista dos parâmetros utilizados 
para definir os ativos de um 
processo (GRIFFITHS, 2012, p. 
305) 

GAO.MP.02 
Adaptar o processo padrão e as 
práticas baseadas numa estratégia 
de auto-organização que define a 
abordagem do trabalho em equipe 
de forma integrada (HIGHSMITH, 
2004, p. 118; COCKBURN, 2005) 

PT.01 
Formulário de dados do projeto 
(HIGHSMITH, 2004, p. 101) 
 
PT.34 
Processo definido para o projeto 
(GRIFFITHS, 2012, p. 305) 

GAO.MP.03 
Revisar continuamente o processo 
definido do projeto a cada novo 
ciclo de inspeção e adaptação 
(HIGHSMITH, 2004), 
identificando melhorias na 
integração com as diversas áreas 
envolvidas no planejamento do 
projeto, utilizando e contribuindo 

PT.34 
Processo definido para o projeto 
atualizado (GRIFFITHS, 2012, 
p. 305) 
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Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

com os ativos de processo da 
organização (COCKBURN, 2005) 

GAO.M1.RE.2 
A gestão de programa é 
estabelecida 

GAO.MP.04 
Desenvolver o planejamento geral 
do programa a partir de um grupo 
de projetos relacionados e 
gerenciados de forma coordenada e 
criar planos de alto nível para 
orientar o planejamento de cada 
projeto específico (KREBS, 2009, 
p. 60, 187) 

PT.01 
Formulário de dados do projeto 
atualizado (HIGHSMITH, 
2004, p. 101) 
 
PT.12 
Plano de Release atualizado 
(HIGHSMITH, 2004, p. 145) 
 
PT.15 
Backlog de Riscos atualizado 
(COSTA, 2012, p. 76) 
 
PT.19 
Métricas e Indicadores 
atualizados (SATO, 2007;  
ANDERSON, 2010, p. 149) 

GAO.MP.05 
Criar subtimes com os multi-
projetos de um mesmo programa 
(Scrums of Scrum) (SCHWABER, 
2004, p. 46; LEFFINGWELL, 
2011c, p. 150) e práticas de escalar 
os times como Large-Scale Scrum 
(LeSS)(LARMAN; VODDE, 
2009) 

PT.12 
Plano de Release  atualizado 
(HIGHSMITH, 2004, p. 145) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

c) meta: GAO.M2 – Promover Comunicação Ágil entre todas as Partes 

Interessadas.Criar mecanismos que favoreçam a colaboração do projeto com todas 

as partes interessadas relevantes.Os canais de comunicação devem ser otimizados 

e transparentes. As informações do projeto devem ser de fácil acesso aos 

interessados; 
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Quadro 27 (6)- Resultados esperados da meta GAO.M2 
 

Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

GAO.M2.RE.1 
Um mecanismo para favorecer 
uma comunicação efetiva é 
estabelecido 

GAO.MP.06 
Definir e tornar visível os 
radiadores de informação para 
que os stakeholders tenham 
acesso às informações da forma 
mais simples e rápida possível 
(COCKBURN, 2007; SHORE; 
WARDEN, 2008, p. 86; BECK, 
2005) 

PT.35 
Radiadores de Informação 
(GRIFFITHS, 2012, p. 135; 
SHORE; WARDEN, 2008, p. 
86) 
 
PT.43 
Ambiente Informativo (BECK, 
2005) 
 
(ex.: visão do produto, product 
backlog, release plan, iteration 
backlog, task board, burn-down 
and burn-up charts, lista de 
impedimento, alarme de 
integração contínua) 
(COCKBURN, 2007; BECK, 
2005) 

GAO.MP.07 
Promover comunicação 
osmótica para que a informação 
flua no ambiente de trabalho 
permitindo que informações 
importantes sejam adquiridas e 
compartilhadas mais facilmente 
(COCKBURN, 2005, p. 
24;2007) 

PT.34 
Processo definido para o projeto 
(GRIFFITHS, 2012, p. 305) 

(Consultar AAP.MP.03 
Promover interações diárias 
entre o time de 
desenvolvimento) 
(HIGHSMITH, 2004, p. 192; 
SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 11; 
ANDERSON, 2010, p. 149; 
BECK, 2005) 
 
(Consultar AAP.MP.02 
Promover interações diárias 
entre o time de 
desenvolvimento e o cliente 
para garantir que os esforços de 
desenvolvimento estejam 
alinhados às necessidades e 
expectativas do cliente 
(HIGHSMITH, 2004, p. 206; 
HIGHSMITH, 2002b; BECK, 
2005) 
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Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

GAO.MP.08 
Seguir a técnica de 
comunicação mais eficaz 
aplicável a cada situação, 
preferencialmente priorizar a 
comunicação face-a-face 
(AMBLER, 2002;  SHORE; 
WARDEN, 2008, p. 113; 
BECK, 2005) 
GAO.MP.09 
Estabelecer uma área de 
trabalho comum que permita a 
colaboração e a troca de 
informações na equipe (físico 
ou virtual) (AMBLER, 2002; 
BECK, 2005) 
GAO.MP.10 
Definir práticas que favoreçam 
o compartilhamento do 
conhecimento entre o time (ex.: 
ciclos de feedback, 
planejamento de releases e de 
iterações; programação em 
pares; rotação de pares; cliente 
presente; reuniões diárias, times 
multidisciplinares, 
retrospectivas,  inspeções e 
adaptações, treinamentos) 
(COCKBURN, 2007; BECK, 
2005; JORDÃO; FURTADO, 
2012) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 
 

d) meta: GAO.M3 – Gerenciar Portfólio.Envolve atividades relacionadas ao 

gerenciamento do conjunto de projetos e programas de uma organização. Isto 

engloba a seleção dos projetos e programas que comporão o portfólio e a 

análisepara determinar se continuam viáveis e adequados de forma que estejam 

alinhados com os objetivos estratégico da organização.Uma gestão ágil do 

portfólio deve priorizar os projetos de forma que gerem valor para a organização e 

clientes, que responda às mudanças de prioridades rapidamente mantendo o 

alinhamento com a estratégia corporativa, entregandoos projetos no prazo mais 

curto possível e maximizandoo ROI (retorno de investimento). 
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Quadro 28 (6)- Resultados esperados da meta GAO.M3 

Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

GAO.M3.RE.1 
As oportunidades de negócio 
são identificadas, qualificadas, 
priorizadas e selecionadas em 
relação aos objetivos 
estratégicos da organização por 
meio de critérios objetivos29 

GAO.MP.11 
Montar um sistema visual (ex.: 
Sistema Kanban) para receber as 
oportunidades identificadas e 
torna-las visíveis para todos os 
envolvidos (ANDERSON, 2010, 
p. 87; POPPENDIECK; 
POPPENDIECK, 2011, p. 101; 
LEFFINGWELL, 2011b) 

PT.36 
Portfolio Kanban board 

GAO.MP.12 
Qualificar as oportunidades com 
base em critérios objetivos (ROI, 
direcionamento estratégico, 
dentre outros) e adicionar ao 
sistema Kanban os projetos que 
serão priorizados (ANDERSON, 
2010, p. 77, 87) 

GAO.M3.RE.2 
Os recursos, orçamentos e 
papéis são identificados e 
alocados 

GAO.MP.13 
Tornar explícito no sistema 
Kanban as pessoas envolvidas 
em cada projeto priorizado e as 
políticas do processo 
(ANDERSON, 2010, p. 87, 139) 
GAO.MP.14 
Definir o fluxo de trabalho dos 
projetos selecionados no sistema 
Kanban com base na APM e 
torna-lo visível (Visão, 
Especulação, Exploração, 
Adaptação e Encerramento) 
(ANDERSON, 2010, p. 87; 
HIGHSMITH, 2004, p. 81) 
GAO.MP.15 
Definir as swim lanes do sistema 
Kanban com base nas categorias 
existentes de projeto na 
organização (ANDERSON, 
2010, p. 133, 164) 
GAO.MP.16 
Definir o limite de trabalho em 
progresso (WIP – work in 
progress) para cada etapa do 
fluxo de trabalho e categoria de 
projeto com base na equipe e 

                                                   
29 Caso o projeto não tenha sido previamente negociado com o cliente para seguir uma abordagem num contexto 
ágil (ex.: escopo aberto, iterações curtas, cliente presente, dentre outros), isto deve ser levado em consideração 
como um dos critérios objetivos para que a organização decida se fará parte do seu portfolio de projetos. 
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Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

orçamento disponíveis 
(ANDERSON, 2010, p. 123) 

GAO.M3.RE.3 
O portfólio é monitorado com 
base nos projetos selecionados e 
critérios estabelecidos 

GAO.MP.17 
Acompanhar o sistema Kanban 
com base no sistema puxado, 
nos limites do WIP e das 
políticas explícitas 
(ANDERSON, 2010, p. 87) 

PT.36 
Portfolio Kanban board 

GAO.MP.18 
Redefinir o WIP por etapa do 
fluxo, quando apropriado 
(ANDERSON, 2010, p. 123) 
GAO.MP.19 
Acompanhar o lead time de cada 
projeto do portfólio por 
categoria (ANDERSON, 2010, 
p. 149) 
GAO.MP.20 
Definir uma swim lane 
específica para tratar os desvios 
críticos, quando apropriado 
(ANDERSON, 2010, p. 164) 
GAO.MP.21 
Tratar os conflitos sobre 
recursos entre projetos de acordo 
com os critérios utilizados para a 
priorização (ANDERSON, 
2010, p. 83, 166) 
GAO.MP.22 
Analisar os riscos num contexto 
organizacional e mitigá-los de 
acordo com a priorização do 
portfólio (COSTA, 2012) 

PT.26 
Burndown de riscos (COSTA, 
2012, p. 82; GRIFFITHS, 
2012) 
 

GAO.M3.RE.4 
O acompanhamento da medição 
e análise do portfólio é 
realizado 

GAO.MP.23 
Analisar as métricas e os 
indicadores do portfólio e tomar 
as ações necessárias 
(ANDERSON, 2010, p. 149) 

PT.19 
Métricas e Indicadores 
atualizados (SATO, 2007;  
ANDERSON, 2010, p. 149) 
 
PT.26 
Burndown de riscos (COSTA, 
2012, p. 82; GRIFFITHS, 
2012) 
 
PT.28 
Lista de Impedimento 
atualizado (MARÇAL et al., 
2008) 
 
PT.36Portfolio Kanban board 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
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Os quatro resultados esperados presentes na meta GAO.M3 (Gerenciar Portfólio) 

foram todos baseados na abordagem de um Sistema Kanban, pois foi considerado que uma 

abordagem de fluxo contínuo é mais apropriada para tornar visível o fluxo das etapas que 

envolvem uma gestão de portfólio. Esta decisão também está alinhada com a proposta do 

framework de Dean Leffingwell (Scaled Agile Framework), conforme apresentado no 

Capítulo 2 (LEFFINGWELL, 2011b). 

Outra abordagem que poderia ser utilizada é a proposta por Krebs (2009, p. 175-

186), que utiliza os conceitos do Scrum para realizar uma gestãoágil de portfóliopor meio dos 

seguintes elementos: 

§ Artefatos: Project Portfolio Backlog, Resource Portfolio Backlog, Asset Portfolio 

Backlog; 

§ Papéis: Portfolio Owner, Portfolio Master, Portfolio Manager; 

§ Atividades: Portfolio Sprint Planning Meeting, Portfolio Scrum Meeting, Portfolio 

Sprint Review Meeting. 

 

6.2.4.2.4 Nível 4–em otimização 

 

§ Área de Processo: GLP - Gestão Lean de Projeto: 

a) propósito: utilizar os princípios da gestão Lean de desenvolvimento de software 

para fornecer mecanismos de melhoria contínua (kaizen30) nos processos de 

gestão de projeto, a partir do comprometimento de todo o time (empowerment31) 

com foco principalmente em inovação, eliminação de desperdícioe geração de 

valor, com o objetivo de baixar os custos e melhorar a produtividade; 

b) meta: GLP.M1 – Otimizar os processos de gestão ágil de projeto. As melhorias 

não dependem do conhecimento quantitativo do conjunto padronizado de 

processos de gestão, mas, sim, dos ciclos frequentes de feedback baseados em 

processo de inspeção e adaptação constante. Os benefícios da implantação de um 

                                                   
30Kaizen: melhoria continua de um fluxo completo de valor ou de um processo individual, a fim de se criar mais 
valor com menos desperdício (POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011). Uma organização focada em melhoria 
continua que leva tanto a um melhor resultado econômico para o negócio, como a um melhor resultado 
sociológico para os funcionários (ANDERSON, 2010). 
31Empowerment (empoderamento) é um conceito de administração de empresas que significa "descentralização 
de poderes”. Ele determina uma maior participação das equipes nas atividades da organização na medida em que 
recebem maior autonomia de decisão e responsabilidades (APPELO, 2011). 
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processo baseados nos princípios do Lean estão relacionados, por exemplo, com 

aumento da produtividade, redução do cycle time, aumento na satisfação do 

cliente e da equipe, agilidade para adaptação às novas tecnologias e necessidades 

de negócio. As pessoas devem ser estimuladas na proposição das melhorias aos 

processos. 

 
Quadro 29 (6)- Resultados esperados da meta GLP.M1 

 

Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

GLP.M1.RE.1 
Melhorias nos processos de 
gestão de projetos são 
implantadas em novos projetos 
(e em projetos em andamento) a 
partir de ciclos de feedback, 
coleta e disseminação das lições 
aprendidas de forma contínua 
na organização 

GLP.MP.01 
Realizar periodicamente 
oficinas de reflexão 
(COCKBURN, 2005, p. 22) ou 
retrospectivas de forma 
sistemática (DERBY; 
LARSEN, 2006; BIRK et al., 
2002; SALO; 
ABRAHAMSON, 2006; 
JAKOBSEN; POPPENDIECK, 
2011;  GRIFFITHS, 2012, p. 
314;  SHORE; WARDEN, 
2008, p. 94) 

PT.37 
Poster com o resultado da 
oficina de reflexão 
(COCKBURN, 2005) 
 
PT.38 
Quadro da retrospectiva 
(DERBY; LARSEN, 2006) 

GLP.MP.02 
Realizar análise de causa raiz 
(SHORE; WARDEN, 1991; 
BECK, 2005) 
GLP.MP.03 
Utilizar métricas de 
desempenho para melhorar o 
processo (ANDERSON, 2010, 
p. 149) 
ConsultarGAO.MP.10 
Definir práticas que favoreçam 
o compartilhamento do 
conhecimento entre o time 

GLP.M1.RE.2 
Oportunidades de eliminação de 
desperdícios são identificadas 
em todas as etapas do processo 
de gestão de projeto 

GLP.MP.04 
Realizar estimativas de forma 
progressiva utilizando 
princípios do just-in-time 
(COHN, 2006; 
POPPENDIECK; 
POPPENDIECK, 2011, p. 31) 

PT.05 
Product Backlog priorizado e 
estimado (SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 13) 
 
PT.11 
Sprint Backlog (SCHWABER; 
SUTHERLAND, 2013, p. 14) 
 
PT.39 
Kanban board (ANDERSON, 
2010) atualizado 

GLP.MP.05 
Detalhar o escopo de forma 
incremental utilizando 
princípios do just-in-time 
(COHN, 2004, p. 43; 
POPPENDIECK; 
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Resultados Esperados Melhores Práticas Exemplos de Produtos de 
Trabalho 

POPPENDIECK, 2011, p. 31, 
46, 95; SHORE; WARDEN, 
2008, p. 376) 
GLP.MP.06 
Otimizar o cycle timepor meio 
das entregas em períodos curtos 
de tempo (POPPENDIECK; 
POPPENDIECK, 2011, p. 56, 
243; SHORE; WARDEN, 2008, 
p. 385) 
GLP.MP.07 
Otimizar o limite do trabalho 
em progresso (work in progress, 
WIP) (ANDERSON, 2010, p. 
30) 

GLP.M1.RE.3 
As melhorias contínuas nos 
processos de gestão de projeto 
também são realizadas pelas 
pessoas do time  

GLP.MP.08 
Dar poder às pessoas, 
empowerment (LAANTI, 2013; 
HIGHSMITH, 2002b) 

PT.34 
Processo definido para o projeto 

GLP.MP.09 
Respeitar as pessoas 
(POPPENDIECK; 
POPPENDIECK, 2011, p. 58; 
BECK, 2005) 
GLP.MP.10 
Tomar decisões em conjunto 
com a equipe (POPPENDIECK; 
POPPENDIECK, 2011, p. 131; 
SHORE; WARDEN, 2008, p. 
370) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

6.2.5 Etapas de implantação da estratégia 

 

 Conforme descrito no Quadro 11 (6), um dos elementos conceituais da estratégia são 

as etapas de implantação. Elas foram baseadas no modelo de maturidade do PMI/OPM3 

(2013) por ser um modelo internacionalmente reconhecido e por manter as características do 

PDCA (Plan, Do, Check, Act), método amplamento aceito e utilizado em várias indústrias 

para o controle e melhoria contínua de processos e produtos (DEMING, 1986). 

 A credibilidade do OPM3 é baseada no fato de ele ter sido desenvolvido ao longo de 

seis anos, com a participação de mais de oitocentos consultores e gerentes de 

projetosvoluntários de praticamente todas as indústrias que representam organizações de trinta 
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e cincopaíses de vários tipos e tamanhos, além de ter usado como fonte de informação mais de 

vinte e sete modelos de maturidade. O seu escopo de atuação atinge qualquer tipo de 

organização (PMI/OPM3, 2013). 

A implantação é compostapor três etapas básicas: Conhecimento, Análise e 

Melhoria, a saber: 

§ Conhecimento:é o momento em que a organização entende o padrão, os conceitos 

e a estrutura da estratégia. Ela precisa se sentir confortável com o corpo de 

conhecimento das melhores práticas que ele contém e com a ideia de agilidade em 

gerenciamento organizacional de projetos; 

§ Análise:é o momento em que a organização é comparada com a estratégia para 

determinar seuestágio atual dentro dos meios fundamentais em gerenciamento 

organizacional de projetos; 

§ Melhoria:é o momento em que a organização decide avançar com as iniciativas de 

melhoria que levam ao aumento da agilidade gerencial. Recomenda-seque sejam 

utilizados os resultados da análise anterior como base para o planejamento das 

ações de melhoria. 

A Figura 26 (6) ilustra a natureza de conexão destas três etapas. 

 
Figura 26 (6)- As três etapas de implantação da estratégia 

 
Fonte: Adaptada do PMI/OPM3 (2013) 
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As três etapas acima ilustradas pela Figura 26 (6) são implementadas pelos cinco 

passos descritos no Quadro 30 (6) a seguir. 
Quadro 30(6)- Passos das três etapas de implantação da estratégia 

Etapas Passo Objetivo 

Conhecimento 1 - Preparar 
para a análise 

Preparar a organização para o processo de análise da sua 
agilidade de acordo com o objetivo da estratégia.Isso 
envolve: conhecer o conteúdo da estratégia e tornar-se 
familiar com o gerenciamento organizacional de projetos e 
com os métodos ágeis. 

Análise 2 - Realizar a 
análise 

Analisar o grau de agilidade, por meio de um gap analysis32 
em gerenciamento organizacional de projetos de acordo 
com os meios fundamentais: 
§ A primeira fase consiste em verificar quaismelhores 

práticase exemplos de produtos típicos de trabalho 
podem ser demonstrados; 
§ A segunda fase consiste em verificar quais metas estão 

sendo alcançadas a partir dos resultados esperadosda 
estratégia, identificando o nível de agilidade da 
organização. 

Os resultados deste passo são usados para planejar as 
melhorias (passo 3), repetir a análise(passo 2) ou desistir do 
processo. 

Melhoria 

3 - Planejar a 
melhoria 

§ Planejar as melhorias a partir dos resultados obtidos na 
análise. As melhorias devem ser implementadas com base 
nos critérios definidos no Quadro 11 (6): alcançabilidade, 
prioridade estratégica, benefícios e custos. 
§ Realizar uma estimativa do esforço necessário para 

implementar o plano de ações; 
§ Identificar os riscos envolvidos com a migração / 

adequação do processo e definir a estratégia para 
tratamento dos mesmos; 
§ Planejar com o SEPG eventuais treinamentos sobre os 

métodos ágeis, adequação e implementação dos gaps em 
relação a essa proposta. 

4 - 
Implementar 
melhorias 

Implementar o plano de melhoria, ou seja, executar as 
atividades organizacionais requeridas a fim de alcançar as 
metase aumentar o nível de agilidade. 

5 - Repetir o 
processo 

Ao completar alguma atividade de melhoria, a organização 
pode voltar ao passo 2 e analisar sua agilidade ou voltar ao 
passo 3 e endereçar outras melhores práticas antes de 
realizar nova análise. 

6 – Conduzir 
avaliações 
formais 

Caso a empresa planeje uma certificação, avaliações 
preparatórias e oficiais do CMMI-DEV devem ser 
conduzidas com empresas credenciadas no método oficial 
de avaliação do CMMI, o SCAMPI (2014). 

Fonte: Adaptado de PMI/OPM3 (2013) 

                                                   
32 “Gap analysis”:  é a comparação entre o estado atual com o estado desejado (OCG, 2006). Neste contexto, é o 
resultado da análise entre o processo atual de gestão de projetos da organização e o processo desejado baseado 
nos meios fundamentais da estratégia proposta de gestão ágil de projeos. 



137 

 

 

 

6.3 Mapeamento dos meios fundamentais da estratégia com o CMMI 

 

OsQuadros31 (6)ao36(6) relacionam todos os resultados esperados da estratégia 

proposta, definidos nos meios fundamentais, com as práticas específicas das áreas de gestão 

de projeto do CMMI-DEV (SEI, 2010). A partir do momento em que a empresa alcança tais 

resultados esperados, espera-se que os objetivos das metas específicas sejam satisfeitos, 

favorecendo, assim, o alcance do nível de maturidade do CMMI. É importante ressaltar que 

caso a empresa opte pela abordagem por estágio do CMMI, será necessário que ela também 

satisfaça as metas específicas e genéricas das demais áreas de processo referente ao nível de 

maturidade em questão, e não apenas as áreas de processo de gestão de projeto. 
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Quadro 31 (6)- Mapeamento com o CMMI – PP – planejamento de projeto 
CMMI Estratégia 

Área de Processo Metas Específicas Práticas Específicas Resultados Esperados Metas Específicas Área de Processo 

PP - Planejamento 
de Projeto 

SG1 - Estabelecer 
Estimativa 

SP 1.1 Estimar o Escopo do Projeto 
PAP.M1.RE.1 
O escopo do projeto é estimado a partir da visão 
do produto a ser desenvolvido 

PAP.M1 - 
Estabelecer um 

mecanismo ágil de 
estimativa de 

projetos 

PAP - Planejamento Ágil 
de Projeto 

SP 1.2 Estabelecer Estimativas de Atributos de 
Produtos de Trabalho e Tarefas 

PAP.M1.RE.2 
As estimativas de tamanho ou complexidade do 
produto são realizadas a partir de uma abordagem 
relativa e progressiva 

SP 1.3 Definir o Ciclo de Vida do Projeto 
PAP.M1.RE.3 
O ciclo de vida do projeto é definido com base 
numa abordagem exploratória e adaptativa 

SP 1.4 Determinar Estimativas de Esforço e Custo 

PAP.M1.RE.4 
As estimativas de esforço das tarefas são 
realizadas e refinadas a cada iteração 
PAP.M1.RE.5 
As estimativas de custo do projeto são realizadas 
com base na visão do produto 

SG 2 - Desenvolver um 
Plano de Projeto 

SP 2.1 Estabelecer o Orçamento e o Cronograma 
PAP.M2.RE.1 
O cronograma do projeto é definido 

PAP.M2 – 
Estabelecer um 

Planejamento para 
um Gerenciamento 

Ágil do Projeto 

PAP.M2.RE.2 
O orçamento do projeto é definido 

SP 2.2 Identificar os Riscos do Projeto PAP.M2.RE.3 
Os riscos do projeto são identificados 

SP 2.3 Planejar o Gerenciamento de Dados 

PAP.M2.RE.6 
Um mecanismo para acesso e divulgação das 
informações do projeto é estabelecido de forma 
segura 

SP 2.4 Planejar os Recursos do Projeto 

PAP.M2.RE.4 
A equipe adequada e o envolvimento com os 
stakeholders são identificados 
PAP.M2.RE.7 
A infraestrutura de hardware, software e demais 
equipamentos para a equipe do projeto é definida 
 
Consultar PAP.M1.RE.1 
O escopo do projeto é estimado a partir da visão 
do produto a ser desenvolvido 

SP 2.5 Planejar as Habilidades e Conhecimentos 
Necessários 

PAP.M2.RE.4 
A equipe adequada e o envolvimento com os 
stakeholders são identificados 

SP 2.6 Planejar o Envolvimento dos Stakeholders 
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CMMI Estratégia 

Área de Processo Metas Específicas Práticas Específicas Resultados Esperados Metas Específicas Área de Processo 

SP 2.7 Estabelecer o Plano de Projeto Consolidação de todos os resultados esperados da 
meta específica PAP.M2 

SG 3 - Obter 
Compromissos com o 

Plano 

SP 3.1 Revisar os Planos que Afetam o Projeto Consolidação de todas os resultados esperados da 
meta específica PAP.M2 a partir da fase da Visão 
(APM) e, de forma iterativa, dos resultados 
esperados da meta específica AAP.M1 seguindo as 
fases de Especulação e Exploração do 
gerenciamento ágil de projeto (APM) a partir de 
ciclos de inspeção e adaptação realizados ao longo 
de todo o projeto 

PAP.M2 – 
Estabelecer um 

Planejamento para 
um Gerenciamento 

Ágil do Projeto 
 

AAP.M1 – 
Acompanhar o 

Projeto 

SP 3.2 Conciliar os Níveis de Trabalho e de 
Recursos 

SP 3.3 Obter Compromissos com o Plano 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 
Quadro 32 (6)- Mapeamento com o CMMI – PMC – monitoramento e controle do projeto 

 
CMMI Estratégia 

Área de Processo Metas Específicas Práticas Específicas Resultados Esperados Metas Específicas Área de Processo 

PMC - 
Monitoramento e 

Controle do Projeto 

SG1- Monitorar o 
Projeto em Relação ao 
Plano 

SP 1.1 Monitorar os Parâmetros de Planejamento 
do Projeto 

AAP.M1.RE.1 
O escopo, as estimativas, o orçamento, o 
cronograma, os compromissos e o 
compartilhamento dos dados do projeto são 
acompanhados 
 
AAP.M1.RE.2 
O coaching e o desenvolvimento do time são 
realizados 

AAP.M1 – 
Acompanhar o 

Projeto 

AAP - Acompanhamento 
Ágil de Projeto 

SP 1.2 Monitorar Compromissos 

SP 1.3 Monitorar Riscos do Projeto 
AAP.M1.RE.4 
Os riscos do projeto são acompanhados de forma 
contínua 

SP 1.4 Monitorar a Gestão de Dados 

AAP.M1.RE.1 
O escopo, as estimativas, o orçamento, o 
cronograma, os compromissos e o 
compartilhamento dos dados do projeto são 
acompanhados 

SP 1.5 Monitorar o Envolvimento das Partes 
Interessadas AAP.M1.RE.3 

As revisões do progresso do projeto são realizadas 
de forma contínua SP 1.6 Conduzir Revisões de Progresso 
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CMMI Estratégia 

Área de Processo Metas Específicas Práticas Específicas Resultados Esperados Metas Específicas Área de Processo 
SP 1.7 Conduzir Revisões de Marco 

SG2 - Gerenciar 
Ações Corretivas até 
sua Conclusão 

SP 2.1 Analisar Questões Críticas 
AAP.M2.RE.1 
Os impedimentos do projeto são identificados, 
analisados e gerenciados continuamente 

AAP.M2 – 
Acompanhar os 

Impedimentos do 
Projeto 

SP 2.2 Implementar Ações Corretivas 

SP 2.3 Gerenciar Ações Corretivas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 
Quadro 33 (6)- Mapeamento com o CMMI – REQM – gestão de requisito 

 
CMMI Estratégia 

Área de Processo Metas Específicas Práticas Específicas Resultados Esperados Metas Específicas Área de Processo 

REQM - Gestão de 
Requisitos 

SG 1 - Gerenciar 
Requisitos 

SP 1.1 Obter Entendimento dos Requisitos GAM.M1.RE.1 
O entendimento dos requisitos e o 
comprometimento da equipe técnica são 
estabelecidos 

GAM.M1 – 
Gerenciar Mudanças 

GAM - Gestão Ágil de 
Mudança SP 1.2 Obter Comprometimento com os Requisitos 

SP 1.3 Gerenciar Mudanças nos Requisitos GAM.M1.RE.3 
As mudanças no projeto são aceitas e gerenciadas 
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CMMI Estratégia 

Área de Processo Metas Específicas Práticas Específicas Resultados Esperados Metas Específicas Área de Processo 

SP 1.4 Manter Rastreabilidade Bidirecional dos 
Requisitos 

PAP.M1.RE.1 
O escopo do projeto é estimado a partir da visão 
do produto a ser desenvolvido 
 
Rastreabilidade horizontal: dependendo da 
prática utilizada, a referência da rastreabilidade 
entre os requisitos pode ser realizada por meio de 
um identificador nos cartões de estórias de 
usuário, itens de backlog ou features (Ver 
PAP.MP.04 
Definir a Lista das features do produto; 
PAP.MP.05 
Definir o backlog do produto; PAP.MP.06 
Definir a FBS – Feature Breakdown Structure. 
 
GAM.M1.RE.2 
Práticas ágeis da engenharia de software são 
realizadas de forma a propiciar o baixo custo da 
mudança (Low-Cost Change) 
 
Rastreabilidade vertical:  a rastreabilidade entre 
os requisitos e os demais produtos de trabalho 
pode ser realizada por meio da propagação dos 
identificadores nas classes de testes e código 
fonte. Caso a empresa opte por abordagens como 
BDD (Behavior Driven Development, TDD (Test 
Driven Development) e TFD (Test First 
Development), tal rastrebailidade estará inerente 
ao processo. 

PAP.M1 - 
Estabelecer um 

mecanismo ágil de 
estimativa de 

projetos 
 

GAM.M1 – 
Gerenciar Mudanças 

PAP - Planejamento Ágil 
de Projeto 

 
GAM - Gestão Ágil de 

Mudança 

SP 1.5 Assegurar que planos e produtos de trabalho 
do projeto permanecem em linha com os requisitos 

AAP.M1.RE.3 
As revisões do progresso do projeto são 
realizadas de forma contínua 

AAP.M1 – 
Acompanhar o 

Projeto 

AAP - Acompanhamento 
Ágil de Projeto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
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Quadro 34 (6)- Mapeamento com o CMMI – SAM – gestão de contrato com fornecedores 
CMMI Estratégia 

Área de Processo Metas Específicas Práticas Específicas Resultados Esperados Metas Específicas Área de Processo 

SAM - Gestão de 
Contrato com 
Fornecedores 

SG 1 - Estabelecer 
Contratos com 
Fornecedores 

SP 1.1 Determinar Tipo de Aquisição GAF.M1.RE.1 
Os fornecedores dos produtos são identificados, 
qualificados, priorizados e selecionados para 
atender as necessidades da visão do produto e do 
escopo do projeto 

GAF.M1 – 
Estabelecer um 

Planejamento para 
um Gerenciamento 

Ágil com os 
Fornecedores GAF - Gestão Ágil com 

Fornecedores 

SP 1.2 Selecionar Fornecedores 

SP 1.3 Estabelecer Contratos com Fornecedores 

SG 2 - Cumprir 
Contratos com 

Fornecedor 

SP 2.1 Executar Contrato com Fornecedor GAF.M2.RE.1 
Os contratos assinados são executados e 
monitorados com base nos níveis de serviços 
acordados 

GAF.M2 – 
Acompanhar os 
Fornecedores 

SP 2.2 Aceitar Produto Adquirido 

SP 2.3 Garantir a Transferência dos Produtos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 
Quadro 35 (6)- Mapeamento com o CMMI – RSKM – gestão de riscos 

 
CMMI Estratégia 

Área de Processo Metas Específicas Práticas Específicas Resultados Esperados Metas Específicas Área de Processo 

RSKM - Gestão de 
Risco 

SG 1 - Preparar-se para 
Gestão de Riscos 

SP 1.1 Determinar Fontes e Categorias de Riscos 
GAR.M1.RE.1 
O planejamento inicial para preparação da gestão 
ágil de riscos é estabelecido 

GAR.M1 – Preparar-
se para Gestão Ágil 

de Riscos 

GAR - Gestão Ágil de 
Risco 

SP 1.2 Definir Parâmetros para Riscos 

SP 1.3 Estabelecer uma Estratégia para Gestão de 
Riscos 

SG 2 - Identificar e 
Analisar Riscos 

SP 2.1 Identificar Riscos GAR.M2.RE.1 
Os riscos são identificados, analisados e 
priorizados de forma contínua 

GAR.M2 – 
Identificar e Analisar 

Riscos 
Continuamente SP 2.2 Avaliar, Categorizar e Priorizar Riscos 

SG 3 - Mitigar Riscos 
SP 3.1 Elaborar Planos de Mitigação de Riscos GAR.M3.RE.1 

Plano para mitigação dos riscos são elaborados e 
acompanhados 

GAR.M3 – Mitigar 
Riscos 

SP 3.2 Executar Planos de Mitigação de Riscos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
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Quadro 36 (6)- Mapeamento com o CMMI – IPM – gestão integrada de projeto 
 

CMMI Estratégia 

Área de Processo Metas Específicas Práticas Específicas Resultados Esperados Metas Específicas Área de Processo 

IPM - Gestão 
Integrada de Projeto 

SG 1 - Utilizar o 
Processo Definido 

para o Projeto 

SP 1.1 Estabelecer o Processo Definido para o 
Projeto 

GAO.M1.RE.1 
Um processo padrão organizacional de gestão ágil 
de projetos é definido e utilizado de forma 
integrada ao planejamento 

GAO.M1 – 
Estabelecer um 
Processo Ágil 

Definido 

GAO - Gestão Ágil 
Organizacional de Projeto 

SP 1.2 Utilizar os Ativos de Processo da 
Organização para Planejar as Atividades do 
Projeto 

GAO.M1.RE.1 
Um processo padrão organizacional de gestão ágil 
de projetos é definido e utilizado de forma 
integrada ao planejamento 
 
PAP.M1.RE.2 
As estimativas de tamanho ou complexidade do 
produto são realizadas a partir de uma abordagem 
relativa e progressiva 
 
PAP.M1.RE.4 
As estimativas de esforço das tarefas são 
realizadas e refinadas a cada iteração 

GAO.M1 – 
Estabelecer um 
Processo Ágil 

Definido 
 

PAP.M1 - 
Estabelecer um 

mecanismo ágil de 
estimativa de 

projetos 

GAO - Gestão Ágil 
Organizacional de Projeto 

 
PAP - Planejamento Ágil 

de Projeto 

SP 1.3 Estabelecer o Ambiente de Trabalho do 
Projeto 

GAO.M2.RE.1 
Um mecanismo para favorecer uma comunicação 
efetiva é estabelecido 

GAO.M2 – 
Promover 

Comunicação Ágil 
entre todas as Partes 

Interessadas 

GAO - Gestão Ágil 
Organizacional de Projeto 

SP 1.4 Integrar Planos 

GAO.M1.RE.1 
Um processo padrão organizacional de gestão ágil 
de projetos é definido e utilizado de forma 
integrada ao planejamento 

GAO.M1 – 
Estabelecer um 
Processo Ágil 

Definido 

SP 1.5 Gerenciar o Projeto Utilizando Planos 
Integrados 
SP 1.6 Estabelecer os Times 

SP 1.7 Contribuir para os Ativos de Processo da 
Organização 

SG 2 Coordenar e 
Colaborar com as 

Partes Interessadas 
Relevantes 

SP 2.1 Gerenciar o Envolvimento das Partes 
Interessadas 

GAO.M2.RE.1 
Um mecanismo para favorecer uma comunicação 
efetiva é estabelecido 

GAO.M2 – 
Promover 

Comunicação Ágil 
entre todas as Partes 

Interessadas 
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CMMI Estratégia 

Área de Processo Metas Específicas Práticas Específicas Resultados Esperados Metas Específicas Área de Processo 

SP 2.2 Gerenciar Dependências GAO.M2.RE.1 
Um mecanismo para favorecer uma comunicação 
efetiva é estabelecido 
 
AAP.M2.RE.1 
Os impedimentos do projeto são identificados, 
analisados e gerenciados continuamente 

GAO.M2 – 
Promover 

Comunicação Ágil 
entre todas as Partes 

Interessadas 
 

AAP.M2 – 
Acompanhar os 

Impedimentos do 
Projeto 

GAO - Gestão Ágil 
Organizacional de Projeto 

 
AAP - Acompanhamento 

Ágil de Projeto SP 2.3 Solucionar Questões Críticas de 
Coordenação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014)
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Ainda em relação ao mapeamento apresentado nosQuadros 31 (6) ao 36 (6), há alguns 

resultados esperados que foram definidos na estratégia proposta, porém não foram mapeados 

diretamente com as práticas específicas do CMMI, a saber: 

§ PAP.M2.RE.5 (o planejamento de medição e análise é realizado para o projeto) e 

AAP.M1.RE.5 (o acompanhamento da medição e análise do projeto é realizado): 

o Tais resultados esperados são exigidos na área de processo, medição e análise 

(MA) do nível 2 do CMMI. Fazem parte da categoria de “Suporte” e não de 

“Gestão de Projeto”. No entanto, entende-se que num contexto ágil é fundamental 

que sejam definidas as medidas, métricas e indicadores do projeto, em função do 

significado de valor para o cliente e para a organização (AUSTIN, 1996; 

DEMARCO, 1982; DEMARCO; LISTER, 1999; DEMARCO, 2009; AQUINO et 

al., 2009); 

§ GAO.M1.RE.2 (a gestão de programa é estabelecida) e GAO.M3 (Meta “Gerenciar 

Portfólio”, GAO.M3.RE.1, GAO.M3.RE.2, GAO.M3.RE.3 e GAO.M3.RE.4): 

o Apesar de o CMMI não possuir uma área de processo e nem práticas 

específicas sobre gestão de programa e gestão de portfólio, entende-se que a 

adoção de um gerenciamento de projeto organizacional (projeto, programa e 

portfólio) pode auxiliar as organizações na criação de políticas e normas de 

processo que garantam que as operações estão de acordo com os objetivos 

estratégicos da empresa. Da mesma forma, pode-se apoiar o estabelecimento de 

metas de melhoria em alinhamento com a estratégia da organização (PMI/OPM3, 

2013). O ganho de maturidade em gerenciamento de portfólio leva ao melhor 

desempenho do projeto. O relatório do PMI (2012) mostra que execução dos 

projetos, alinhada com a gestão de portfólio, está mais propensa a cumprir suas 

metas dentro do orçamento e do prazo, aumentando o ROI; 

§ GLP.M1 (Meta “Otimizar os processos de gestão ágil de projeto”, GLP.M1.RE.1, 

GLP.M1.RE.2 e GLP.M1.RE.3): 

o A otimização dos processos é prevista no nível 5 de maturidade do CMMI. No 

entanto, as áreas de processo deste nível são consideradas das categorias 

“Suporte” e “Gestão de Processos” e não de “Gestão de Projetos”, portanto, estão 

fora do escopo deste trabalho e não aparecem na tabela de mapeamento. No 

entanto, quando a organização for evoluir para o nível 5 do CMMI, será 
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necessário otimizar os processos de gestão de projetos em si. Nesse cenário, fez-se 

necessário definir nesta estratégia os resultados esperados da meta GLP.M1, para 

prever a otimização dos processos de gestão ágil de projetos. 

É importante observar que pode acontecer de a organização já ter um nível alto de 

maturidade organizacional de projeto em relação, por exemplo, ao modelo de maturidade 

OPM3, ou seja, os três domínios já são bem atendidos, porém, a gestão do programa e do 

portfólio pode não ser ágil, o que significa que a estratégia proposta não vai atender tais 

domínios, mesmo que ela tenha gestão tradicional de programa ou portfólio. 

E, por fim, conforme explicado na Seção 6.2.3 (Escopo não contemplado), a área de 

processo QPM do CMMI-DEV não foi prevista nessa estratégia. Porém, caso a organização 

opte pelos níveis 4 ou 5 de maturidade do CMMI, o controle estatístico de processo poderá 

ser realizado em qualquer área deste, em que a empresa queira fazer a gestão quantitativa 

(requisitos, testes, dentre outras). O fato de a estratégia não ter metas e práticas de gestão de 

projetos que enderecem as metas específicas de QPM não implica que não possam ser 

definidos processos que atendam a esta área de processo. 

 

6.4 Mapeamento com ospreceitos ágeis 

 

Uma das premissas que norteou o conteúdo da estratégia proposta foi a consistência 

com os valores e princípios por trás do manifesto ágil (BECK et al., 2001) e com os valores 

da declaração da interdependência (DoI) conforme descritos na Seção 2.1. 

Esses mapeamentos com os valores e princípios ágeis e com o DoI são importantes 

porque sugerem que as empresas que fizerem uso da estratégia proposta neste trabalho irão 

definirseus processos mais próximos de uma abordagem Lean (processos enxutos). 

  

6.4.1 Mapeamento com os princípiosdo manifesto ágil 

 

Como pode ser obervado no Quadro 37 (6), todos os doze princípios possuem 

relacionamento com pelo menos um resultado esperado definido pelos meios fundamentais da 

estratégia proposta. 
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Quadro 37 (6)- Mapeamento entre os princípios ágeis e níveis de agilidade 
 

Princípios ágeis33 
Níveis de agilidade 

1 – Inicial 2 – Gerenciado 3 – Padronizado 4 –Em 
otimização 

1 – Entrega de 
software de valor NA 

PAP.M1.RE.1 
PAP.M1.RE.3 
PAP.M2.RE.3 
AAP.M1.RE.1 
GAM.M1.RE.2 

GAR.M2.RE.1 
GAR.M3.RE.1 
GAO.M3.RE.3 

GLP.M1.RE.2 

2 – Aceitar mudanças NA 
GAM.M1.RE.1 
GAM.M1.RE.2 
GAM.M1.RE.3 

GAO.M3.RE.3 - 

3 – Entrega de 
software com 

frequência 
NA 

PAP.M1.RE.3 
PAP.M2.RE.1 
GAM.M1.RE.2 

GAO.M3.RE.3 GLP.M1.RE.2 

4 – Pessoas juntas 
(negócio e 

desenvolvedores) 
NA 

PAP.M2.RE.4 
AAP.M1.RE.1 
AAP.M1.RE.3 
AAP.M2.RE.1 
GAM.M1.RE.1 
GAM.M1.RE.3 
GAF.M2.RE.1 

GAO.M2.RE.1 - 

5 – Motivação e 
confiança NA 

PAP.M2.RE.7 
AAP.M1.RE.1 
AAP.M1.RE.2 

GAO.M1.RE.1 
GAO.M2.RE.1 

GLP.M1.RE.1 
GLP.M1.RE.3 

6 – Comunicação 
face-a-face NA 

AAP.M1.RE.1 
AAP.M1.RE.3 
AAP.M2.RE.1 

GAO.M2.RE.1 - 

7 – Software 
funcional NA 

PAP.M1.RE.3 
PAP.M2.RE.5 
AAP.M1.RE.1 
GAM.M1.RE.2 
GAM.M1.RE.3 

GAO.M2.RE.1 
GAO.M3.RE.3 GLP.M1.RE.2 

8 – Ambiente 
sustentável NA 

PAP.M1.RE.3 
PAP.M2.RE.4 
PAP.M2.RE.6 
AAP.M1.RE.1 
AAP.M1.RE.2 
AAP.M1.RE.3 
AAP.M2.RE.1 
GAM.M1.RE.2 
GAM.M1.RE.3 

GAR.M3.RE.1 
GAO.M1.RE.1 
GAO.M2.RE.1 

GLP.M1.RE.1 
GLP.M1.RE.2 
GLP.M1.RE.3 

9 – Excelência 
técnica e bom design NA 

PAP.M1.RE.1 
PAP.M2.RE.4 
AAP.M1.RE.2 
GAM.M1.RE.2 

- - 

10 - Simplicidade NA PAP.M1.RE.1 - GLP.M1.RE.2 

                                                   
33 A descrição completa dos princípios ágeis estão disponíveis em 
http://www.manifestoagil.com.br/principios.html 
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Princípios ágeis33 
Níveis de agilidade 

1 – Inicial 2 – Gerenciado 3 – Padronizado 4 –Em 
otimização 

PAP.M1.RE.2 
PAP.M1.RE.3 
AAP.M1.RE.1 
GAM.M1.RE.1 
GAM.M1.RE.2 

11 – Auto-
organização NA 

PAP.M1.RE.4 
PAP.M1.RE.5 
PAP.M2.RE.4 
AAP.M1.RE.1 
AAP.M1.RE.2 
AAP.M2.RE.1 

GAR.M3.RE.1 
GAO.M1.RE.1 GLP.M1.RE.3 

12 – Otimizar 
comportamento NA 

PAP.M1.RE.3 
AAP.M1.RE.1 
AAP.M1.RE.3 
AAP.M1.RE.4 
AAP.M1.RE.5 
AAP.M2.RE.1 
GAM.M1.RE.3 
GAF.M2.RE.1 

GAR.M2.RE.1 
GAR.M3.RE.1 
GAO.M1.RE.1 
GAO.M2.RE.1 
GAO.M3.RE.3 
GAO.M3.RE.4 

GLP.M1.RE.1 
GLP.M1.RE.2 
GLP.M1.RE.3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

O princípio 9, quedescreve que a “contínua atenção à excelência técnica e bom 

design aumentam a agilidade”, está relacionado apenas com o nível 2 de agilidade. Apesar 

de ser um princípio mais diretamente relacionado com práticas da engenharia, entende-se que 

um processo de gestão ágil de projetos terá melhores resultados quando é suportado por boas 

práticas da engenharia (requisitos, design, testes), por exemplo, para garantir mais facilidade 

no momento de aderir mudanças de escopo. Assim, este princípio é refletido em quatro 

resultados esperados de três áreas de processos distintas (PAP, AAP e GAM) à medida em 

que define ohigh level design (arquitetura do produto), facilitando a exploração e orientando o 

desenvolvimento do produto (HIGHSMITH, 2004;  SHORE; WARDEN, 2008), define os 

requisitos de desempenho referente às operações-chave do produto (HIGHSMITH, 2004); 

melhora continuamente a capacidade da equipe com conhecimento de domínio (técnico, 

negócio), autodisciplina e habilidades pessoais (HIGHSMITH, 2004; ADKINS, 2010); 

minimiza os débitos técnicos (HIGHSMITH, 2004; CUNNINGHAM, 1992); define um 

design simples (HIGHSMITH, 2004; BECK, 2005); realiza integração contínua 

(HIGHSMITH, 2004; BECK, 2005; COCKBURN, 2005), Test-First Development, Test-

Driven Development (HIGHSMITH, 2004; BECK, 2005), refatoração (HIGHSMITH, 2004; 
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BECK, 2005);e, promove entregas frequentes (BECK, 2005; COCKBURN, 2005; 

SCHWABER, 2004; ANDERSON, 2010; HIGHSMITH, 2002b) e Behavior-Driven 

Development (SMART, 2014). 

Os princípios 2, 4 e 6estão relacionados com os resultados esperados dos níveis2 e 3 

de agilidade. O princípio 2, que descreve que se deve “aceitar mudanças de requisitos, 

mesmo no fim do desenvolvimento;os processos ágeis se adéquam a mudanças, para que o 

cliente possa tirar vantagens competitivas”, é refletido em quatro resultados esperados de 

duas áreas de processos distintas (GAM e GAO) à medida em quedefine práticas ágeis da 

engenharia de software de forma a propiciar o baixo custo da mudança (Low-Cost Change) 

(HIGHSMITH, 2004), adéqua o processo do projeto com base num ciclo de vida 

(especulação, exploração e adaptação) que torne as mudanças bem-vindas (HIGHSMITH, 

2002b); define um representante do cliente como gestor do product backlog (SCHWABER, 

2004; BECK, 2005); garante a disponibilidade do representante do cliente ao longo de todo o 

ciclo de vida do projeto (SCHWABER; SUTHERLAND, 2013; BECK, 2005; COCKBURN, 

2005); e, organiza o Product Backlog periodicamente (Product Backlog Grooming) 

(LARMAN; VODDE, 2009). 

O princípio 4, que descreve que as “pessoas relacionadas à negócios e 

desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente, durante todo o curso do 

projeto”, é refletido em oito resultados esperados de cinco áreas de processos distintas (PAP, 

AAP, GAM, GAF e GAO) à medida em que promove interações diárias entre o time de 

desenvolvimento e o cliente, para garantir que os esforços de desenvolvimento estejam 

alinhados às necessidades e expectativas do cliente (HIGHSMITH, 2004, p. 206; 

HIGHSMITH, 2002b; BECK, 2005), estabelece a interface de colaboração entre as equipes 

do cliente e do time de desenvolvimento (HIGHSMITH, 2004, p. 114) e também quando 

promove comunicação osmótica para que a informação flua no ambiente de trabalho 

permitindo que informações importantes sejam adquiridas e compartilhadas mais facilmente 

(COCKBURN, 2005, p. 24, COCKBURN, 2007). 

O princípio 6, que descreve que “o método mais eficiente e eficaz de transmitir 

informações para, e por dentro de um time de desenvolvimento, é a partir de uma conversa 

face-a-face”, é refletido em quatro resultados esperados de duas áreas de processos distintas 

(AAP e GAO) à medida em que promove interações diárias entre o time de desenvolvimento 

e o cliente, para garantir que os esforços de desenvolvimento estejam alinhados às 
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necessidades e expectativas do cliente (HIGHSMITH, 2004; HIGHSMITH, 2002b; BECK, 

2005), promove comunicação osmótica para que a informação flua no ambiente de trabalho, 

permitindo que informações importantes sejam adquiridas e compartilhadas mais facilmente 

(COCKBURN, 2005; 2007); segue a técnica de comunicação mais eficaz aplicável a cada 

situação, preferencialmente priorizando a comunicação faceaface (AMBLER, 2002;  SHORE; 

WARDEN, 2008; BECK, 2005); e, estabelece uma área de trabalho comum que permita a 

colaboração e a troca de informações na equipe (AMBLER, 2002; BECK, 2005). 

O princípio 10 está relacionado com os resultados esperados dos níveis 2 e 4 de 

agilidade. Ele prescreve a “simplicidade como a arte de maximizar a quantidade de trabalho 

que não precisou ser feito”, sendo refletido em sete resultados esperados de quatro áreas de 

processos distintas (PAP, AAP, GAM e GLP):à medida em quedefine a lista das features do 

produto (HIGHSMITH, 2004) mediante ciclo de vida iterativo com base nas fases de visão, 

especulação, exploração, adaptação e encerramento (HIGHSMITH, 2004), realiza reuniões de 

detalhamento dos requisitos no início de cada iteração e prioriza-os com base no valor de 

negócio (SCHWABER, 2004); promove entregas frequentes (BECK, 2005; COCKBURN, 

2005; SCHWABER, 2004; ANDERSON, 2010; HIGHSMITH, 2002b);utilza os princípios do 

just-in-time para realizar estimativas de forma progressiva (COHN, 2006; POPPENDIECK e 

POPPENDIECK, 2011) e para detalhar o escopo de forma incremental (COHN, 2004; 

POPPENDIECK e POPPENDIECK, 2011;  SHORE e WARDEN, 2008); e,otimiza o limite 

do trabalho em progresso (work in progress, WIP) (ANDERSON, 2010). 

Os demais princípios (1, 3, 5, 7, 8, 11 e 12) estão relacionados com os resultados 

esperados dos níveis 2, 3 e 4 de agilidade. O princípio 1, que descreve que “nossa maior 

prioridade é satisfazer o cliente, por meio da entrega adiantada e contínua de software de 

valor”, é refletido em nove resultados esperados de seis áreas de processos distintas (PAP, 

AAP, GAM, GAR, GAO e GLP): à medida em quedefine um ciclo de vida iterativo com base 

nas fases de Visão, Especulação, Exploração, Adaptação e Encerramento (HIGHSMITH, 

2004), promove interações diárias entre o time de desenvolvimento e o cliente, para garantir 

que os esforços de desenvolvimento estejam alinhados às necessidades e expectativas do 

cliente (HIGHSMITH, 2004; HIGHSMITH, 2002b; BECK, 2005); promove entregas 

frequentes (BECK, 2005; COCKBURN, 2005; SCHWABER, 2004; ANDERSON, 2010; 

HIGHSMITH, 2002b);realiza Behavior-Driven Development (SMART, 2014); avalia a 

priorização dos riscos, não apenas em função da sua exposição (impacto e probabilidade), mas 
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também em relação ao impacto no valor de negócio (COHN, 2006); acompanha o lead time 

(ANDERSON, 2010); otimiza o cycle timepor meio das entregas em períodos curtos de tempo 

(POPPENDIECK e POPPENDIECK, 2011; SHORE e WARDEN, 2008); e, otimiza o limite 

do trabalho em progresso (work in progress, WIP) (ANDERSON, 2010). 

O princípio 3, que descreve a necessidade de “entregar software funcionando com 

frequência, na escala de semanas até meses, com preferência aos períodos mais curtos”, é 

refletido em cinco resultados esperados de quatro áreas de processos distintas (PAP, GAM, 

GAO e GLP) à medida em quedefine o ciclo de vida iterativo com base nas fases de visão, 

especulação, exploração, adaptação e encerramento em curtos intervalos de tempo 

(HIGHSMITH, 2004), realiza integração contínua (HIGHSMITH, 2004; BECK, 2005; 

COCKBURN, 2005); promove entregas frequentes (BECK, 2005; COCKBURN, 2005; 

SCHWABER, 2004; ANDERSON, 2010; HIGHSMITH, 2002b); detalha o escopo de forma 

incremental utilizando princípios do just-in-time (COHN, 2004; POPPENDIECK e 

POPPENDIECK, 2011; SHORE e WARDEN, 2008), otimiza o cycle timepor meio das 

entregas em períodos curtos de tempo (POPPENDIECK e POPPENDIECK, 2011; SHORE e 

WARDEN, 2008); e, otimiza o limite do trabalho em progresso (work in progress, WIP) 

(ANDERSON, 2010). 

O princípio 5, que descreve a necessidade de “construir projetos ao redor de 

indivíduos motivados, dando-lhes o ambiente e suporte necessário, e confiar que farão seu 

trabalho”, é refletido em sete resultados esperados de quatro áreas de processos distintas 

(PAP, AAP, GAO e GLP) à medida em queestimula que a própria equipe gerencie suas 

atividades no dia a dia para que seja possível entregar as features ao final de cada iteração 

(HIGHSMITH, 2004), melhora continuamente a capacidade da equipe sobre o conhecimento 

de domínio (técnico, negócio), autodisciplina e habilidades pessoais (HIGHSMITH, 2004; 

ADKINS, 2010); adapta o processo padrão e as práticas baseadass numa estratégia de auto-

organização que define a abordagem do trabalho em equipe de forma integrada 

(HIGHSMITH, 2004; COCKBURN, 2005); estabelece uma área de trabalho comum que 

permite a colaboração e a troca de informações na equipe (AMBLER, 2002; BECK, 2005); dá 

poder às pessoas (empowerment) (LAANTI, 2013; HIGHSMITH, 2002b); respeita as pessoas 

(POPPENDIECK e POPPENDIECK, 2011; BECK, 2005); e, toma decisões em conjunto com 

a equipe (POPPENDIECK e POPPENDIECK, 2011;  SHORE e WARDEN, 2008). 
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O princípio 7, que defende que “software funcional é a medida primária de 

progresso”, é refletido em oito resultados esperados de cinco áreas de processos distintas 

(PAP, AAP, GAM, GAO e GLP) à medida em quedefine as métricas em função do 

significado de valor para o cliente e para a organização (AUSTIN, 1996; DEMARCO, 1982; 

DEMARCO e LISTER, 1999; DEMARCO, 2009; AQUINO et al., 2009), promove interações 

diárias entre o time de desenvolvimento e o cliente para garantir que os esforços de 

desenvolvimento estejam alinhados às necessidades e expectativas do cliente (HIGHSMITH, 

2004; HIGHSMITH, 2002b; BECK, 2005); promove entregas frequentes (BECK, 2005; 

COCKBURN, 2005; SCHWABER, 2004; ANDERSON, 2010; HIGHSMITH, 2002b); 

acompanha o lead time (ANDERSON, 2010); e otimiza o cycle timepor meio das entregas em 

períodos curtos de tempo (POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011; SHORE; WARDEN, 

2008). 

O princípio 8, quedescreve que os “processos ágeis promovem um ambiente 

sustentável; os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter 

indefinidamente, passos constantes”, é refletido em quinze resultados esperados de seis áreas 

de processos distintas (PAP, AAP, GAM, GAR, GAO e GLP) à medida em queestabelece 

uma interface de colaboração entre as equipes do cliente e do time de desenvolvimento 

(HIGHSMITH, 2004), estimula que a própria equipe gerencie suas atividades no diaadia 

(HIGHSMITH, 2004); promove interações diárias entre o time de desenvolvimento e o cliente 

para garantir que os esforços de desenvolvimento estejam alinhados às necessidades e 

expectativas do cliente (HIGHSMITH, 2004; HIGHSMITH, 2002b; BECK, 2005); melhora 

continuamente a capacidade da equipe sobre conhecimento de domínio (técnico, negócio), 

autodisciplina e habilidades pessoais (HIGHSMITH, 2004; ADKINS, 2010); toma decisões 

em conjunto com a equipe (POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011; SHORE; WARDEN, 

2008); promove entregas frequentes (BECK, 2005; COCKBURN, 2005; SCHWABER, 2004; 

ANDERSON, 2010; HIGHSMITH, 2002b); adéqua o processo do projeto com base num 

ciclo de vida que torne as mudanças bem-vindas (HIGHSMITH, 2002b); adapta o processo 

padrão e as práticas baseadas numa estratégia de auto-organização que define a abordagem do 

trabalho em equipe de forma integrada (HIGHSMITH, 2004; COCKBURN, 2005); revisa 

continuamente o processo definido do projeto a cada novo ciclo de inspeção e adaptação 

(HIGHSMITH, 2004), identificando melhorias na integração com as diversas áreas 

envolvidas no planejamento do projeto, utilizando e contribuindo com os ativos de processo 
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da organização (COCKBURN, 2005); promove comunicação osmótica para que a informação 

flua no ambiente de trabalho, permitindo que informações importantes sejam adquiridas e 

compartilhadas mais facilmente (COCKBURN, 2005; COCKBURN, 2007); e, utiliza 

métricas de desempenho para melhorar o processo (ANDERSON, 2010). 

O princípio 11, quedefine que “as melhores arquiteturas, requisitos e designs 

emergem de times auto-organizáveis”, é refletido em nove resultados esperados de cinco 

áreas de processos distintas (PAP, AAP, GAR, GAO e GLP) à medida em queidentifica o 

perfil correto da equipe do projeto (HIGHSMITH, 2004), melhora continuamente a 

capacidade da equipes sobre conhecimento de domínio (técnico, negócio), autodisciplina e 

habilidades pessoais (HIGHSMITH, 2004; ADKINS, 2010); analisa e realiza tomadas de 

decisões participativas que surgem durante o projeto (HIGHSMITH, 2004); adapta o processo 

padrão e as práticas baseadass numa estratégia de auto-organização que define a abordagem 

do trabalho em equipe de forma integrada (HIGHSMITH, 2004; COCKBURN, 2005); e, dá 

poder às pessoas (empowerment) (LAANTI, 2013; HIGHSMITH, 2002b) eas respeita 

(POPPENDIECK; POPPENDIECK; BECK, 2005). 

E, por fim, o princípio, que 12 define que “em intervalos regulares, o time reflete 

sobre como ficar mais efetivo, então, se ajustam e otimizam seu comportamento”, é refletido 

em dezoito resultados esperados de sete áreas de processos distintas (PAP, AAP, GAM, GAF, 

GAR, GAO e GLP) à medida em quepromove interações diárias entre o time de 

desenvolvimento (HIGHSMITH, 2004; SCHWABER; SUTHERLAND, 2013; ANDERSON, 

2010; BECK, 2005), realiza as revisões do produto, processo, equipe e ações de adaptação 

(HIGHSMITH, 2004); analisa as métricas e os indicadores do projeto e toma as ações 

necessárias (SATO, 2007; ANDERSON, 2010); analisa e realiza tomadas de decisões 

participativas que surgem durante o projeto (HIGHSMITH, 2004); analisa as métricas e os 

indicadores dos contratos com base nos SLAs e toma as ações necessárias (ANDERSON, 

2010; ANDRADE, 2012); executa o processo de gestão ágil de risco a cada iteração e,como 

parte da seção de retrospectiva, os riscos remanescente são revisados e as probabilidades e 

impactos validados (GRIFFITHS, 2007; 2012), revisa continuamente o processo definido do 

projeto a cada novo ciclo de inspeção e adaptação (HIGHSMITH, 2004), identificando 

melhorias na integração com as diversas áreas envolvidas no planejamento do projeto 

(COCKBURN, 2005); estabele uma área de trabalho comum que permita a colaboração e a 

troca de informações na equipe (AMBLER, 2002; BECK, 2005); trata os conflitos sobre 
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recursos entre projetos de acordo com os critérios utilizados para a priorização (ANDERSON, 

2010); realiza periodicamente oficinas de reflexão (COCKBURN, 2005) ou retrospectivas de 

forma sistemática (DERBY; LARSEN, 2006; BIRK et al., 2002; SALO; ABRAHAMSON, 

2006; JAKOBSEN; POPPENDIECK, 2011;  GRIFFITHS, 2012; SHORE; WARDEN, 2008); 

realiza análise de causa raiz (SHORE; WARDEN, 1991; BECK, 2005); e,utiliza métricas de 

desempenho para melhorar o processo (ANDERSON, 2010). 

Existem cinco resultados esperados que não foram mapeados com os princípios ágeis 

por não existir umarelação direta entre eles: definição do orçamento do projeto 

(PAP.M2.RE.2), identificação dos fornecedores (GAF.M1.RE.1), gestão do programa 

(GAO.M1.RE.2) e gestão do portfólio (GAO.M3.RE.1 e GAO.M3.RE.2). Porém, os mesmos 

não prejudicam nenhum dos doze princípios. 

  

6.4.2 Mapeamento com os valores do manifesto ágil 

 

Como pode ser obervado no Quadro 38 (6), todos os quatro valores do manifesto ágil 

possuem relacionamento com pelo menos um resultado esperado definido pelos meios 

fundamentais da estratégia proposta. 
Quadro 38 (6)- Mapeamento entre valores do manifesto ágil e os níveis de agilidade 

Valores do 
Manifesto Ágil34 

Níveis de agilidade 
1 – Inicial 2 – Gerenciado 3 – Padronizado 4 –Em otimização 

1 – Indivíduos e 
interação entre eles 
mais que processos 
e ferramentas 

NA 

PAP.M1.RE.3 
PAP.M2.RE.4 
AAP.M1.RE.1 
AAP.M1.RE.2 

GAO.M2.RE.1 GLP.M1.RE.1 
GLP.M1.RE.3 

2 – Software em 
funcionamento 
mais que 
documentação 
abrangente 

NA AAP.M1.RE.3 
GAM.M1.RE.2 GAO.M3.RE.3 GLP.M1.RE.2 

3 – Colaboração 
com o cliente mais 
que negociação de 
contratos 

NA 

PAP.M2.RE.4 
AAP.M1.RE.1 
GAM.M1.RE.3 
GAF.M1.RE.1 

GAO.M2.RE.1 GLP.M1.RE.2 

4 – Responder a 
mudanças mais que 
seguir um plano 

NA 

PAP.M1.RE.3 
AAP.M1.RE.1 
GAM.M1.RE.2 
GAM.M1.RE.3 

GAO.M2.RE.1 GLP.M1.RE.2 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

                                                   
34 A descrição dos valores do manifesto ágil estão disponíveis em http://www.manifestoagil.com.br. 
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O valor “indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas” é 

refletido em sete resultados esperados de quatro áreas de processos distintas (PAP, AAP, 

GAO e GLP):à medida em que utilizao ciclo de vida iterativo com base nas fases de visão, 

especulação, exploração, adaptação e encerramento em curtos intervalos de tempo 

(HIGHSMITH, 2004), estabelece interface de colaboração entre as equipes do cliente e do 

time de desenvolvimento (HIGHSMITH, 2004); promove interações diárias entre o time de 

desenvolvimento e o cliente para garantir que os esforços de desenvolvimento estejam 

alinhados às necessidades e expectativas do cliente (HIGHSMITH, 2004; 2002b; BECK, 

2005);promove interações diárias entre o time de desenvolvimento (HIGHSMITH, 2004; 

SCHWABER; SUTHERLAND, 2013; ANDERSON, 2010; BECK, 2005); melhora 

continuamente a capacidade da equipe em autodisciplina e habilidades pessoais 

(HIGHSMITH, 2004; ADKINS, 2010); promove comunicação osmótica para que a 

informação flua no ambiente de trabalho, permitindo que informações importantes sejam 

adquiridas e compartilhadas mais facilmente (COCKBURN, 2005; 2007); segue a técnica de 

comunicação mais eficaz aplicável a cada situação, preferencialmente a comunicação 

faceaface (AMBLER, 2002;  SHORE; WARDEN, 2008; BECK, 2005);define práticas que 

favoreçam o compartilhamento do conhecimento entre o time (ex.: ciclos de feedback, 

planejamento de releases e de iterações; programação em pares; rotação de pares; cliente 

presente; reuniões diárias, times multidisciplinares, retrospectivas, inspeções e adaptações, 

treinamentos) (COCKBURN, 2007; BECK, 2005; JORDÃO; FURTADO, 2012); realiza 

periodicamente oficinas de reflexão (COCKBURN, 2005) ou retrospectivas de forma 

sistemática (DERBY; LARSEN, 2006; BIRK et al., 2002; SALO; ABRAHAMSON, 2006; 

JAKOBSEN; POPPENDIECK, 2011; GRIFFITHS, 2012; SHORE; WARDEN, 2008); e, dá 

poder às pessoas - empowerment (LAANTI, 2013; HIGHSMITH, 2002b). 

O valor “software em funcionamento mais que documentação abrangente” é 

refletido em quatro resultados esperados de quatro áreas de processos distintas (AAP, GAM, 

GAO e GLP):à medida em que realiza as revisões com o cliente de final de iteração 

(SCHWABER; SUTHERLAND, 2013), realiza as revisões do produto, processo, equipe e 

ações de adaptação (HIGHSMITH, 2004); realiza integração contínua (HIGHSMITH, 2004; 

BECK, 2005; COCKBURN, 2005); realiza refatoração (HIGHSMITH, 2004; BECK, 

2005);promove entregas frequentes (BECK, 2005; COCKBURN, 2005; SCHWABER, 2004; 

ANDERSON, 2010; HIGHSMITH, 2002b); redefine o WIP por etapa do fluxo, quando 
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apropriado (ANDERSON, 2010); detalha o escopo de forma incremental, utilizando 

princípios do just-in-time (COHN, 2004; POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011; SHORE; 

WARDEN, 2008); e, otimiza o cycle time por meio das entregas em períodos curtos de tempo 

(POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011; SHORE; WARDEN, 2008). 

O valor “colaboração com o cliente mais que negociação de contratos” é refletido 

em seis resultados esperados de seis áreas de processos distintas (PAP, AAP, GAM,GAF, 

GAO e GLP) à medida em que estabelece a interface de colaboração entre as equipes do 

cliente e do time de desenvolvimento (HIGHSMITH, 2004), promove interações diárias entre 

o time de desenvolvimento e o cliente para garantir que os esforços de desenvolvimento 

estejam alinhados às necessidades e expectativas do cliente (HIGHSMITH, 2004; 2002b; 

BECK, 2005); define o fluxo de trabalho dos contratos selecionados com base na APM 

(especulação, exploração, adaptação) (ANDERSON, 2010; HIGHSMITH, 2004);garante que 

as informações atualizadas do projeto sejam compartilhadas com os interessados por meio dos 

radiadores de informação (COCKBURN, 2007; SHORE; WARDEN, 2008; BECK, 2005); 

define um representante do cliente como gestor do product backlog (SCHWABER, 2004; 

BECK, 2005); garante a disponibilidade do representante do cliente ao longo de todo o ciclo 

de vida do projeto  (SCHWABER; SUTHERLAND, 2013; BECK, 2005; COCKBURN, 

2005); organiza o Product Backlog periodicamente (Product Backlog Grooming) (LARMAN; 

VODDE, 2009); define e torna visível os radiadores de informação, para que os stakeholders 

tenham acesso às informações da forma mais simples e rápida possível (COCKBURN, 2007; 

SHORE; WARDEN, 2008; BECK, 2005); promove comunicação osmótica para que a 

informação flua no ambiente de trabalho permitindo que informações importantes sejam 

adquiridas e compartilhadas mais facilmente (COCKBURN, 2005;2007); define práticas que 

favoreçem o compartilhamento do conhecimento entre o time (ex.: ciclos de feedback,  cliente 

presente) (COCKBURN, 2007; BECK, 2005); e,detalha o escopo de forma incremental 

utilizando princípios do just-in-time (COHN, 2004; POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011; 

SHORE; WARDEN, 2008). 

O valor “responder a mudanças mais que seguir um plano” é refletido em seis 

resultados esperados de cinco áreas de processos distintas (PAP, AAP, GAM, GAO e GLP) à 

medida em que define o ciclo de vida iterativo com base nas fases de visão, especulação, 

exploração, adaptação e encerramento em curtos intervalos de tempo (HIGHSMITH, 2004), 

promove interações diárias entre o time de desenvolvimento e o cliente para garantir que os 
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esforços de desenvolvimento estejam alinhados às necessidades e expectativas do cliente 

(HIGHSMITH, 2004;2002b; BECK, 2005); define um design simples (HIGHSMITH, 2004; 

BECK, 2005); promove entregas frequentes (BECK, 2005; COCKBURN, 2005; 

SCHWABER, 2004; ANDERSON, 2010; HIGHSMITH, 2002b); adéqua o processo do 

projeto com base num ciclo de vida que torne as mudanças bem-vindas (HIGHSMITH, 

2002b); garante a disponibilidade do representante do cliente ao longo de todo o ciclo de vida 

do projeto (SCHWABER; SUTHERLAND, 2013; BECK, 2005; COCKBURN, 2005); 

organiza o Product Backlog periodicamente (Product Backlog Grooming) (LARMAN; 

VODDE, 2009); e, detalha o escopo de forma incremental utilizando princípios do just-in-

time (COHN, 2004; POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011; SHORE; WARDEN, 2008). 

Háresultados esperados que não foram mapeados com os valores ágeis, por exemplo: 

o orçamento do projeto é definido (PAP.M2.RE.2) e os impedimentos do projeto são 

identificados, analisados e gerenciados continuamente (AAP.M2.RE.1). Apesar de serem 

importantes para uma organização madura em gestão ágil de projetos, não há uma relação 

direta com os quatro valores ágeis pelo fato de estes serem mais alto nível. Além disso, tais 

resultados não prejudicam nenhum dos quatrovalores.  

 

6.4.3Mapeamento com a Declaração de Interdependência (DoI) 

 

Também é possível mapear os meios fundamentais da estratégia proposta com a 

declaração de interdependência (DoI) proposta por Anderson et al. (2005). 

Como pode ser obervado no Quadro 39 (6), todos os seis valores do DoI possuem 

relacionamento com pelo menos um resultado esperado definido pelos meios fundamentaus 

da estratégia proposta. 
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Quadro 39 (6)- Mapeamento entre o DoI e os níveis de agilidade 
 

Valores do DoI35 
Níveis de agilidade 

1 – 
Inicial 

2 – 
Gerenciado 

3 – 
Padronizado 

4 –Em 
otimização 

1 – Aumentamos o retorno 
sobre o investimento 
mediante fluxo contínuo de 
valor. 

NA 

PAP.M1.RE.1 
PAP.M1.RE.3 
PAP.M2.RE.5 
GAM.M1.RE.1 
GAM.M1.RE.3 
GAF.M2.RE.1 

GAO.M3.RE.3 GLP.M1.RE.2 

2 – Entregamos resultados 
confiáveis porque 
envolvemos os clientes em 
interações frequentes e com 
propriedade compartilhada. 

NA 

PAP.M1.RE.3 
PAP.M2.RE.4 
AAP.M1.RE.1 
AAP.M1.RE.3 
GAM.M1.RE.1 
GAM.M1.RE.2 
GAM.M1.RE.3 

GAO.M2.RE.1 GLP.M1.RE.2 

3 – Aceitamos a incerteza e 
a gerenciamos mediante 
iterações, antecipação e 
adaptação. 

NA 

PAP.M1.RE.2 
PAP.M1.RE.3 
PAP.M2.RE.1 
AAP.M1.RE.1 
AAP.M1.RE.3 
GAM.M1.RE.2 
GAM.M1.RE.3 

GAR.M2.RE.1 
GAO.M1.RE.1 
GAO.M2.RE.1 

GLP.M1.RE.1 
GLP.M1.RE.2 

4 – Incentivamos a 
criatividade e a inovação, 
reconhecendo que os 
indivíduos são a melhor 
fonte de valor, e criando 
um ambiente onde eles 
podem fazer a diferença. 

NA 
AAP.M1.RE.1 
AAP.M1.RE.2 
AAP.M2.RE.1 

GAO.M1.RE.1 
GAO.M2.RE.1 

GLP.M1.RE.1 
GLP.M1.RE.3 

5 – Melhoramos o 
desempenho por meio do 
foco em resultados e 
responsabilidade 
compartilhada para a 
efetividade do time. 

NA 

PAP.M1.RE.2 
PAP.M1.RE.4 
PAP.M2.RE.5 
PAP.M2.RE.6 
AAP.M1.RE.1 
AAP.M1.RE.3 
AAP.M1.RE.5 
AAP.M2.RE.1 
GAM.M1.RE.1 

GAR.M1.RE.1 
GAO.M1.RE.1 
GAO.M2.RE.1 
GAO.M3.RE.2 

GLP.M1.RE.1 
GLP.M1.RE.2 
GLP.M1.RE.3 

6 – Melhoramos a 
efetividade e a confiança 
por meio de estratégias 
situacionais específicas, 
processos e práticas. 

NA PAP.M2.RE.5 
AAP.M1.RE.1 

GAO.M1.RE.1 
GAO.M1.RE.2 
GAO.M2.RE.1 
GAO.M3.RE.3 

GLP.M1.RE.1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
 

                                                   
35 A descrição completa dos valores do DoI estão disponíveis em http://pmdoi.org. 
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O valor “aumentamos o retorno sobre o investimento através do fluxo contínuo de 

valor” é refletido em oito resultados esperados de cinco áreas de processos distintas (PAP, 

GAM, GAF, GAO e GLP) à medida em quedefine a visão do produto a partir do Product 

Vision Box ou Elevator Test Statement (HIGHSMITH, 2004), define o ciclo de vida de 

acordo com a cadeia de valor no Kanban (ANDERSON, 2010); define as medidas em função 

do significado de valor para o cliente e para a organização (AUSTIN, 1996; DEMARCO, 

1982; DEMARCO; LISTER, 1999; DEMARCO, 2009; AQUINO et al., 2009); realiza 

reuniões de detalhamento dos requisitos no início de cada iteração e prioriza-os com base no 

valor de negócio (SCHWABER, 2004);adéqua o processo do projeto com base num ciclo de 

vida que torne as mudanças bem-vindas (HIGHSMITH, 2002b); promove interações 

frequentes entre o time do projeto e o fornecedor para garantir que as entregas e os acordos 

estejam alinhados às necessidades do projeto;acompanha o sistema Kanban com base no 

sistema puxado, nos limites do WIP e nas políticas explícitas (ANDERSON, 2010); e, otimiza 

o cycle timepor meio das entregas em períodos curtos de tempo (POPPENDIECK; 

POPPENDIECK, 2011; SHORE; WARDEN, 2008). 

O valor “entregamos resultados confiáveis por envolver os clientes em interações 

frequentes e propriedade compartilhada” é refletido em nove resultados esperados de cinco 

áreas de processos distintas (PAP, AAP, GAM, GAO e GLP) à medida em quedefine o ciclo 

de vida iterativo com base nas fases de visão, especulação, exploração, adaptação e 

encerramento em curtos intervalos de tempo (HIGHSMITH, 2004), estabelece a interface de 

colaboração entre as equipes do cliente e do time de desenvolvimento (HIGHSMITH, 2004), 

promove interações diárias entre o time de desenvolvimento e o cliente, para garantir que os 

esforços de desenvolvimento estejam alinhados às necessidades e expectativas do cliente 

(HIGHSMITH, 2004; 2002b; BECK, 2005); garante que as informações atualizadas do 

projeto sejam compartilhadas com os interessados por meio dos radiadores de informação 

(COCKBURN, 2007; SHORE; WARDEN, 2008; BECK, 2005); realiza revisões de final de 

iteração (SCHWABER; SUTHERLAND, 2013); realiza reuniões de detalhamento dos 

requisitos no início de cada iteração e prioriza-os com base no valor de negócio 

(SCHWABER, 2004);promove entregas frequentes (BECK, 2005; COCKBURN, 2005; 

SCHWABER, 2004; ANDERSON, 2010; HIGHSMITH, 2002b); define um representante do 

cliente como gestor do product backlog (SCHWABER, 2004; BECK, 2005); garante a 

disponibilidade do representante do cliente ao longo de todo o ciclo de vida do projeto 
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(SCHWABER; SUTHERLAND, 2013; BECK, 2005; COCKBURN, 2005); e, otimiza o cycle 

timepor meio das entregas em períodos curtos de tempo (POPPENDIECK; POPPENDIECK, 

2011; SHORE; WARDEN, 2008). 

O valor “aceitamos a incerteza e a gerenciamos através de iterações, antecipação e 

adaptação” é refletido em doze resultados esperados de seis áreas de processos distintas 

(PAP, AAP, GAM, GAR, GAO e GLP):à medida em queestima a quantidade de story points 

do product backlog (COHN, 2006;  HIGHSMITH, 2004), define o ciclo de vida iterativo com 

base nas fases de visão, especulação, exploração, adaptação e encerramento em curtos 

intervalos de tempo (HIGHSMITH, 2004); define o plano de release, principais marcos e 

plano de iteração (HIGHSMITH, 2004; COHN, 2006; ANDERSON, 2010); promove 

interações diárias entre o time de desenvolvimento e o cliente para garantir que os esforços de 

desenvolvimento estejam alinhados às necessidades e expectativas do cliente (HIGHSMITH, 

2004; 2002b; BECK, 2005); promove interações diárias entre o time de desenvolvimento 

(HIGHSMITH, 2004; SCHWABER; SUTHERLAND, 2013; ANDERSON, 2010; BECK, 

2005); realiza revisões de final de iteração (SCHWABER; SUTHERLAND, 2013);realiza as 

revisões do produto, processo, equipe e ações de adaptação (HIGHSMITH, 2004); promove 

entregas frequentes (BECK, 2005; COCKBURN, 2005; SCHWABER, 2004; ANDERSON, 

2010; HIGHSMITH, 2002b); adéqua o processo do projeto com base num ciclo de vida que 

torne as mudanças bem-vindas (HIGHSMITH, 2002b); acompanha e atualiza continuamente 

o backlog de riscos em todas as revisões do progresso do projeto (COSTA, 2012; 

HIGHSMITH, 2004); executa o processo de gestão ágil de risco a cada iteração (GRIFFITHS, 

2007; 2012); define os critérios para adaptação de processo (COCKBURN, 2005; SHORE; 

WARDEN, 2008); adapta o processo padrão e as práticas baseadas numa estratégia de auto-

organização que define a abordagem do trabalho em equipe de forma integrada 

(HIGHSMITH, 2004; COCKBURN, 2005); revisa continuamente o processo definido do 

projeto a cada novo ciclo de inspeção e adaptação (HIGHSMITH, 2004); realiza 

periodicamente oficinas de reflexão (COCKBURN, 2005) ou retrospectivas de forma 

sistemática (DERBY; LARSEN, 2006); e, detalha o escopo de forma incremental utilizando 

princípios do just-in-time (COHN, 2004; POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011; SHORE; 

WARDEN, 2008). 

O valor “incentivamos a criatividade e a inovação, reconhecendo que os indivíduos 

são a melhor fonte de valor, e criando um ambiente onde eles podem fazer a diferença” é 
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refletido em sete resultados esperados de três áreas de processos distintas (AAP, GAO e 

GLP):à medida em queestimula que a própria equipe gerencie suas atividades no dia a dia, 

para que seja possível entregar as features ao final de cada iteração (HIGHSMITH, 2004), 

melhora continuamente a capacidade da equipe sobre autodisciplina e habilidades pessoais 

(HIGHSMITH, 2004; ADKINS, 2010); analisa e toma decisões participativas que surgem 

durante o projeto (HIGHSMITH, 2004); adapta o processo padrão e as práticas baseadas 

numa estratégia de auto-organização que define a abordagem do trabalho em equipe de forma 

integrada (HIGHSMITH, 2004; COCKBURN, 2005); promove a comunicação osmótica para 

que a informação flua no ambiente de trabalho, permitindo que informações importantes 

sejam adquiridas e compartilhadas mais facilmente (COCKBURN, 2005; 2007); realiza 

periodicamente oficinas de reflexão (COCKBURN, 2005) ou retrospectivas de forma 

sistemática (DERBY; LARSEN, 2006); dá poder às pessoas - empowerment (LAANTI, 2013; 

HIGHSMITH, 2002b); respeita as pessoas (POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011; BECK, 

2005); toma decisões em conjunto com a equipe (POPPENDIECK e POPPENDIECK, 2011; 

SHORE; WARDEN, 2008); e, estabelece uma área de trabalho comum que permite a 

colaboração e a troca de informações na equipe (AMBLER, 2002; BECK, 2005). 

O valor “melhoramos o desempenho através do foco em resultados e 

responsabilidade compartilhada para a efetividade do time” é refletido em dezesseis 

resultados esperados de seis áreas de processos distintas (PAP, AAP, GAM, GAR, GAO e 

GLP):à medida em que estima a quantidade de story points do product backlog (COHN, 

2006;  HIGHSMITH, 2004), estima a quantidade de ideal days do product backlog (COHN, 

2006;  HIGHSMITH, 2004); estima o esforço das tarefas a partir da subdivisão das estórias do 

product backlog ou da FBS - Feature Breakdown Structure(COHN, 2006); define as medidas 

em função do significado de valor para o cliente e para a organização (AUSTIN, 1996; 

DEMARCO, 1982; DEMARCO; LISTER, 1999; DEMARCO, 2009; AQUINO et al., 

2009);estimula que a própria equipe gerencie suas atividades no dia a dia, para que seja 

possível entregar as features ao final de cada iteração (HIGHSMITH, 2004); realiza as 

revisões do produto, processo, equipe e ações de adaptação (HIGHSMITH, 2004); analisa as 

métricas e os indicadores do projeto e toma as ações necessárias (SATO, 2007; ANDERSON, 

2010); analisa e toma decisões participativas que surgem durante o projeto (HIGHSMITH, 

2004); realiza reuniões de detalhamento dos requisitos no início de cada iteração e prioriza-os 

com base no valor de negócio (SCHWABER, 2004); adapta o processo padrão e as práticas 
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baseadas numa estratégia de auto-organização que define a abordagem do trabalho em equipe 

de forma integrada (HIGHSMITH, 2004, COCKBURN, 2005); define claramente os papéis e 

responsabilidades dos envolvidos na gestão ágil dos riscos, envolvendo toda a equipe 

(COSTA, 2012; GRIFFITHS, 2012); torna explícitas as pessoas envolvidas em cada projeto 

priorizado e as políticas do processo (ANDERSON, 2010); define e torna visível os 

radiadores de informação para que os stakeholders tenham acesso às informações da forma 

mais simples e rápida possível (COCKBURN, 2007; SHORE; WARDEN, 2008; BECK, 

2005); define práticas que favoreçam o compartilhamento do conhecimento entre o time (ex.: 

ciclos de feedback, planejamento de releases e de iterações; programação em pares;rotação de 

pares;cliente presente; reuniões diárias, times multidisciplinares, retrospectivas, inspeções e 

adaptações, treinamentos) (COCKBURN, 2007; BECK, 2005; JORDÃO; FURTADO, 2012); 

utiliza métricas de desempenho para melhorar o processo (ANDERSON, 2010);otimiza o 

limite do trabalho em progresso (work in progress, WIP) (ANDERSON, 2010);dá poder às 

pessoas - empowerment (LAANTI, 2013; HIGHSMITH, 2002b); e, toma as decisões em 

conjunto com a equipe (POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011; SHORE; WARDEN, 

2008). 

O valor “melhoramos a efetividade e a confiabilidade por meio de estratégias 

situacionais específicas, processos e práticas” é refletido em sete resultados esperados de 

quatro áreas de processos distintas (PAP, AAP, GAO e GLP) à medida em que realiza análise 

de causa raiz (SHORE; WARDEN, 1991; BECK, 2005), analisa os riscos num contexto 

organizacional e mitiga-os de acordo com a priorização do portfólio (COSTA, 2012); define 

as práticas que favoreçem o compartilhamento do conhecimento entre o time (ex.: ciclos de 

feedback, planejamento de releases e de iterações; programação em pares; rotação de pares; 

liente presente; reuniões diárias, times multidisciplinares, retrospectivas, inspeções e 

adaptações, treinamentos) (COCKBURN, 2007; BECK, 2005; JORDÃO; FURTADO, 2012); 

desenvolve o planejamento geral do programa a partir de um grupo de projetos relacionados e 

gerenciados de forma coordenada e cria planos de alto nível para orientar o planejamento de 

cada projeto específico (KREBS, 2009);adapta o processo padrão e as práticas baseadas numa 

estratégia de auto-organização que define a abordagem do trabalho em equipe de forma 

integrada (HIGHSMITH, 2004; COCKBURN, 2005); promove interações diárias entre o time 

de desenvolvimento e o cliente para garantir que os esforços de desenvolvimento estejam 

alinhados às necessidades e expectativas do cliente (HIGHSMITH, 2004; 2002b; BECK, 
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2005); e, define as medidas em função do significado de valor para o cliente e para a 

organização (AUSTIN, 1996; DEMARCO, 1982; DEMARCO; LISTER, 1999; DEMARCO, 

2009; AQUINO et al., 2009). 

O Quadro 40 (6) apresenta uma visão consolidada do mapeamento entre os preceitos 

ágeis (manifesto ágil e DoI) e os resultados esperados de cada nível de agilidade dos meios 

fundamentais da estratégia proposta. Apenas um resultado esperado não foi mapeado com 

nenhum preceito ágil: definição do orçamento do projeto (PAP.M2.RE.2).No entanto, além de 

ser um resultado importante para uma gestão madura de projeto, ele não prejudica nenhum 

princípio ou valor ágil. 
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Quadro 40 (6)- Mapeamento com o os preceitos ágeis 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
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6.5 Considerações finais 

  

Como visto anteriormente, a agilidade não deve ser vista como ausência de processo. 

Ela está diretamente relacionada à capacidade de adaptação a situações diversas e inesperadas 

(HIGHSMITH, 2004). 

Como analisado por Furtado e Meira (2013) e Pinto e Furtado (2011), quando 

seavaliam tecnicamente modelos de maturidade e metodologias ágeis, é importante observar 

que enquanto os modelos de maturidade apresentam uma perspectiva de melhoria contínua 

baseada em processos mais abstratos (“o que deve ser feito”), visando atendimento aos 

objetivos, as metodologias ágeis são mais focadas em determinados contextos e trazem um 

nível de detalhe maior sobre como desenvolver um projeto de software (“como deve ser 

feito”). 

Uma premissa essencial para entender a possibilidade de combinar métodos ágeis 

com modelo de maturidade é perceber que suas práticas são primariamente consultivas ou 

indicativase, que para atenderaos critérios de uma avaliação, a organização deve demonstrar 

que as metas de uma área de processo estão sendo alcançadas por meio de evidências de suas 

práticas (ANDERSON, 2005). 

Em geral, para alcançar um nível de maturidade de um modelo, é necessário que a 

organização cumpra todas as áreas de processo do nível desejado. Por exemplo, no caso 

específico do CMMI, é descrito que “Only the statement of the specific or generic goal is a 

required model component” (Figura 27 (6)). Isso demonstra que os processos definidos não 

precisam seguir exatamente o que está descrito nas práticas, subpráticas e produtos típicos de 

trabalho. A única exigência é o alcance aos objetivos da área de processo (SEI, 2010). 

 
Figura 27 (6)- Componentes do CMMI 

 

 
 

Fonte: Adaptada de SEI (2010) 
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Por outro lado, se teoricamente o modelo ressalta que os objetivos são os únicos 

componentes obrigatórios, o que acontece normalmente é que suas avaliações, regidas pelo 

método, consideram a execução das práticas definidas no modelo como fortes evidências do 

cumprimento dos objetivos. Isso ocorre, por exemplo, com o Standard CMMI Appraisal 

Method for Process Improvement(SCAMPI, 2014). Este direcionamento impulsiona muitas 

organizações a executarem “cegamente” as práticas estabelecidas pelo modelo de maturidade 

e maximiza os riscos em se utilizar métodos ágeis como abordagens de desenvolvimento de 

software para organizações que almejam níveis de maturidade. 

De acordo com Lukasiewicz e Miler (2012), o fato de CMMI não definir 

especificamente como manter a documentação para os artefatos das práticas, permite uma 

abordagem conveniente e amistosa com ágil para a documentação, usando imagens, vídeos, 

notas e outros. 

De acordo com Silva et al. (2014a), existe viabilidade na utilização de CMMI em 

conjunto com o desenvolvimento ágil.Por exemplo, a última versão do modelo (SEI, 2010) 

incorpora sugestões para aplicação em ambiente com metodologias ágeis. Além disso, com o 

avanço do método SCAMPI (2014), a critério do avaliador líder, declarações verbais de 

evidências diretas podem substituir a necessidade de um artefato físico, embora ainda esteja 

sujeita a uma relativa dependência subjetiva do avaliador. 

Portanto, apoiado pela possibilidade da convivência conjunta de modelo de 

maturidade e métodos ágeis, esta proposta basea-se ainda em duas importantes vertentes da 

gestão de projetos: no Agile Project management (APM), principal referência em gestão de 

projetos na comunidade ágil; e no Organizational Project Management Maturity Model 

(OPM3), importante referência na comunidade internacional em gerenciamento 

organizacional de projeto. 

Com a utilização destas referências com os métodos ágeis amplamente utilizados nas 

empresas de desenvolvimento de software, espera-se que seja fornecido um conjunto amplo 

de conhecimento sobre as melhores práticas em gestão ágil de projetos num contexto 

organizacional e, ainda, que ajudem as organizações a buscarem ou manterem a aderência ao 

CMMI. 



167 

 

 

 

7 AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 

Neste capítulo são descritas as etapas utilizadas paraavaliara estratégia incremental 

para implantaçãodas práticas de gestão ágilde projetos aderentes ao CMMI. Conforme 

descrito no Capítulo 4, os seguintes métodos de pesquisa foram utilizados ao longo do 

processo de avaliação: dois grupos focais (avaliação qualitativa) e umsurvey com especialistas 

(avaliação qualitativa e quantitativa). O autor desta tese conduziu todas as etapas deste 

processo, aqui citado como moderador. 

 

7.1 Grupo focal 
  

Segundo Kontio et al. (2004), o grupo focal surgiu como um método de pesquisa na 

década de 1950 na área social,à medida em que os pesquisadores ampliaram o formato de 

entrevista abertapara uma discussão em grupo. Os grupos focais são discussõesbem 

planejadas, projetadaspara obter as percepções dos membros do grupo em uma determinada 

área de interesse. Existem normalmente entre 3 a 12 participantes e a discussão é facilitada 

por um moderador, que segue um roteiro pré-definido. Os participantes são selecionados com 

base em suas características individuais e relacionadas com o tema da seção (amostragem 

intencional). 

Os grupos focaisgeram, principalmente, informações qualitativas sobre os temas da 

pesquisa. Um dos benefícios é que o método tem baixo custo e é rápido para realizar. No 

entanto, o método compartilha as fraquezas de muitos outros métodos qualitativos: vieses 

podem ser causados por dinâmicas de grupo e pequenas amostras e, portanto, nem sempre é 

possível generalizar os resultados. 

Atualmente, o método é amplamente utilizado, por exemplo, em pesquisa de 

mercado, planejamento de produtos, estudos de usabilidade de sistema, dentre outros. 

O Quadro 41(7) resume os passos de uma pesquisa com grupo focal.  
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Quadro 41 (7)- Passos de uma pesquisa com grupo focal 
 

Passos Descrição 

1- Definiçãodo problema 
de pesquisa 

O método de grupo focal é mais adequado para obtenção de 
feedback inicial sobre novos conceitos, geração de idéias, coleta ou 
priorizaçãode potenciais problemas, obtenção de feedback sobre 
como modelos são apresentados ou documentados, dentre outros. O 
método não é adequado para testar hipóteses e nempara obter 
opiniões quantitativas. 

2- Planejamento do grupo 
focal 

O grupo focal dura, em geral, duas a três horas e tem um cronograma 
pré-definido. A quantidade de questões a serem abordadas deve ser 
limitada para que o tempo seja suficiente para que os participantes 
entendam o problema, discutam e interajam entre si. 

3- Seleção dos 
participantes 

A eficáciadeste método é muito sensível em relação a experiência e 
conhecimento dos participantes. Portanto, a seleção dos participantes 
é fundamental para o sucesso do grupo focal. Pode ser útil utilizar 
questionários prévios, para que o tempo da seção seja utilizado de 
forma mais produtiva. 

4- Condução do grupo 
focal 

A seção do grupo focal precisa ser bem gerenciada em relação ao 
tempo planejado e garantindo que as principais contribuições sejam 
realizadas no tempo disponível. A seção deve ser iniciada com uma 
introdução onde os objetivos e as regras básicas da seção são 
explicadas aos participantes. Cada um dos tópicos é geralmente 
apresentado um após o outro. A discussão pode ser estruturada e 
conduzida por um moderador, e pode envolver diversas técnicas. 
Langford e McDonagh (2003) apresentam 38 diferentes ferramentas 
e técnicas que podem ser utilizadas para complementar uma 
discussão tradicional de grupo focal. Há várias formas de registrar a 
seção, por exemplo, registro de notas, áudio ou vídeo. O papel do 
moderador é fundamental em uma seção de grupo focal. O 
moderador deve facilitar a discussão, mas não permitir que suas 
próprias opiniões influenciem a discussão. A principal tarefa é ouvir 
e se aprofundar mais, quando necessário, exigindo que o moderador 
seja capaz de compreender as discussões rapidamente. Muitas vezes 
é necessário parafrasear os participantes para assegurar que a 
contribuição foi corretamente compreendida. 

5- A análise dos dados 

A análise dos dados e a elaboração do relatório do grupo focal pode 
usar os métodos existentes na análise qualitativa dos dados. Os 
dados quantitativos, se existirem, podem ser analisados por meio de 
estatísticas descritivas e outros métodos quantitativos padrão. 

 
Fonte: Kontio et al. (2004) 

 

7.1.1Grupo focal 01 – Especialistas em CMMI 

 

Esta seção descreverá todos os passos do Quadro 43 (7) realizados no 1o grupo focal 

citado, conforme descrito na Figura 19 (4). 
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7.1.1.1 Definição do problema de pesquisa 

 

O primeiro grupo focal teve como objetivo avaliar a necessidade de utilização dos 

métodos ágeis em ambientes CMMI, além da possibilidade técnica da convivência entre as 

duas abordagens sob o ponto de vista da indústria de software. 

 

7.1.1.2 Planejamento do grupo focal e seleção dos participantes 

 

O grupo focal ocorreu no dia 23 de janeiro de 2013com a participação de 7 

consultores especialistas em CMMI. Todos faziam parte de uma empresa de consultoria em 

implementação e avaliação de CMMI localizada no Brasil. Apesar de a experiência principal 

dos consultores ser em CMMI, todos possuíam uma visão geral em métodos ágeis e buscavam 

discutir a possibilidade de convivência entre as duas abordagens e avaliar a possibilidadede 

desenhar alguns produtos e serviços novos que envolvem processos, CMMI-DEV, alta 

maturidade e métodos ágeis. Para nivelar o conhecimento dos participantes em métodos ágeis, 

foi realizado um workshop com duração de 16 horas nos dois dias que antecederam o grupo 

focal (21 e 22 de janeiro de 2015). 

A empresa atua há 14 anos no mercado nacional e auxilia as corporações na melhoria 

contínua de seus processos de negócios, baseando-se em modelos e normas reconhecidas 

internacionalmente. É a primeira consultoria internacional com atuação direta na América do 

Sul, focada exclusivamente em qualidade de processos baseada em modelos. Realiza 

consultoria, treinamento, auditorias/avaliações/certificações, gestão de portfólio de projetos, 

garantia da qualidade, dentre outros. Foi a primeira no Brasil a contar com as credenciais do 

Software Engineering Institute(SEI) para efetuar avaliações oficiais. Conta com os primeiros 

profissionais no mercado brasileiro autorizados a conduzir avaliações de processos com 

resultados reconhecidos internacionalmente. Atualmente é a única empresa brasileira a contar 

em seus quadros com high maturity lead appraisers, autorizados e credenciados pelo CMMI 

Institute. Esses profissionais são autorizados a liderar avaliações de nível 4 e 5 do CMMI, 

consideradas avaliações de alta maturidade. Tais características motivaram a seleção desta 

empresa para participar do grupo focal. 

O Quadro 42 (7) descreve o perfil de cada um dos especialistas. Por questões de 

confidencialidade, o nome da empresa e dos participantes não serão divulgados. 



170 

 

 

 

Quadro 42 (7)- Perfil dos especialistas do grupo focal 01 
 

Especialista Tempo de experiência 
com CMMI Mini-CV 

#E01 26 anos 

§ Função atual: consultor sênior de melhoria de 
processo há 14 anos; 

§ Principais funções anteriores:gerente de 
qualidade por 12 anos; gerente de projetos por 3 
anos; 

§ Especialidades: estratégias em TIC, melhoria da 
qualidade, processo e performance (CMMI, Six 
Sigma, ITIL, CobiT, BSC) e gestão quantitativa 
de dados. 

#E02 17 anos 

§ Atividade atual: consultor de melhoria de 
processo há 11 anos; 

§ Principais atividades anteriores: diretor de 
qualidade por 3 anos; consultor de qualidade por 
3 anos; gerente de projeto por 3 anos; 

§ Especialidades: condução de programas de 
melhoria de processo (CMMI, DMAIC, Lean), 
Six Sigma BlackBelt, garantia da qualidade, 
participação de várias avaliações oficiais de 
CMM/CMMI. 

#E03 16 anos 

§ Atividade atual: consultor de melhoria de 
processo há 12 anos; 

§ Principais atividades anteriores: membro do 
EPG por 4 anos; 

§ Especialidades: condução de programas de 
melhoria de processo (CMMI), garantia da 
qualidade, participação de várias avaliações 
oficiais de CMM/CMMI. 

#E04 15 anos 

§ Atividade atual: consultor de melhoria de 
processo há 13 anos e 7 meses; 

§ Principais atividades anteriores: coordenador 
de melhoria de processo e testes por 12 anos e 6 
meses;  

§ Especialidades: condução de programas de 
melhoria de processo (CMMI-DEV, CMMI-SVC, 
CMMI-ACQ, ISO 9001, PMBOOK, ITIL, Cobit, 
Six Sigma, Lean Thinking).  

#E05 13 anos 

§ Atividade atual: gerente de operações de fábrica 
de software há 10 meses; 

§ Principais atividades anteriores: gerente de 
projeto por 7 meses; consultor sênior de melhoria 
de processo por 9 aos e 7 meses; especialista em 
melhoria de processo por 3 anos e 5 meses; 
analista de sistemas por 6 anos; 

§ Especialidades: condução de programas de 
melhoria de processo (CMMI, DMAIC, Lean, 
ISO, PMBOK, Scrum, BSC), Six Sigma, garantia 
da qualidade, participação de várias avaliações 
oficiais de CMM/CMMI. 
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Especialista Tempo de experiência 
com CMMI Mini-CV 

#E06 12 anos 

§ Função atual:gerente de qualidade há 1 ano e 5 
meses; 

§ Principais funções anteriores:consultor em 
melhoria de processo (CMMI, eSCM, Six Sigma) 
por 10 anos e 9 meses,; analista de processo por 2 
anos e 1 mês; 

§ Especialidades:condução de programas de 
melhoria de processo (CMMI, DMAIC, Lean), 
Six Sigma BlackBelt, garantia da qualidade, 
instrutor de mais de 70 turmas de CMMI, 
participação de várias avaliações oficiais de 
CMM/CMMI/eSCM. 

#E07 12 anos 

§ Atividade atual: consultora de melhoria de 
processo há 10 anos; 

§ Principais atividades anteriores: coordenadora 
de melhoria de processos por 2 anos;  

§ Especialidades: coaching, mapeamento de 
processos, gestão de mudança organizacional, 
implementação de práticas de RH, 
desenvolvimento e gestão de e-learning. 

Tempo 
médio  de 

experiência 
com CMMI: 

~16 anos - 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

O grupo focal utilizou o roteiro descrito no Quadro 43(7), compreendendo quatro 

atividades, implementadas por um conjunto de passos envolvendo o moderador e os 

seteparticipantes ao longo de três horas. 

 
Quadro 43 (7)- Roteiro do grupo focal 01 

 
Atividade Duração Passos realizados 

01 20 min 

§ Apresentação dos objetivos do grupo focal aos participantes: analisar 
anecessidade e as possibilidades de utilização conjunta de métodos ágeis 
com CMMI; 
§ Revisão dos principais conceitos de agilidade vistos no workshop anterior 

(valores e princípios do manifesto ágil, APM – Agile Project Management, 
Scrum, Requisitos Ágeis, Estimativas Ágeis e Kanban). 

03 50 min 

§ O moderador apresentou a descrição geral dos níveis de maturidade do 
CMMI-DEV e solicitou ao grupo que associasse os métodos ágeis a cada 
um dos cinco níveis (inicial, gerenciado, padronizado, quantitativo e em 
otimização). Em seguida, iniciou a seguinte discussão: 
o Os métodos ágeis escolhidos são suficientes para atender ao propósito de 

cada nível de maturidade do CMMI? 
o Quais os principais gaps conceituais entre os métodos ágeis e os níveis de 
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maturidade? 

03 80 min 

§ O moderador apresentou asáreas de processodo CMMI-DEV e solicitou ao 
grupo que associasseos métodos ágeis a cada ums das vinte e duasáreas de 
processo. Em seguida, iniciou a seguinte discussão: 
o Os métodos ágeis escolhidos são suficientes para atender ao propósito de 

cada área de processo do CMMI? 
o Quais os principais gaps conceituais entre os métodos ágeis e as áreas de 

processo? 

04 30 min § O moderador apresentou as regras básicas doSCAMPI(2014) e solicitou ao 
grupo que discutisse sua aplicabilidade no contexto dos métodos ágeis. 

Total: 3 horas - 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
 

7.1.1.3Condução do grupo focal e análise dos dados 

 

A seção do grupo focal foi registrada em notas pelo moderador, além de fotos das 

cartolinas e post-its que foram produzidos ao longo da seção pelos sete participantes. 

A seção iniciou com uma apresentação realizada pelo moderador sobre os objetivos 

do grupo focal, seguida de uma revisão sobre os principais conceitos de agilidade vistos no 

workshop anterior. Foi ressaltadoo cenário de crescimento da adoção dos métodos ágeis edos 

modelos de maturidade, especialmente o CMMI. 

Em seguida, o moderador apresentou a descrição geral dos níveis de maturidade do 

CMMI-DEV e solicitou ao grupo que associasse os métodos ágeis a cada um dos cinco níveis 

(inicial, gerenciado, padronizado, quantitativo e em otimização). Em seguida, iniciou a 

seguinte discussão: os métodos ágeis escolhidos são suficientes para atender ao propósito de 

cada nível de maturidade do CMMI? Quais os principais gaps conceituais entre os métodos 

ágeis e os níveis de maturidade? 

Abaixo são descritas algumas opiniões que foram consenso no grupo e foram úteis 

para reflexão e criação da base da versão inicial da presente proposta: 

§ Do ponto de vista conceitual, há várias similaridades entre os métodos ágeis e o 

CMMI. Ambos possuem regras para uso de processo, valorizam o planejamento do 

projeto, assim como, sozinhos não são suficientes para todo tipo de projeto. Apesar 

do manifesto ágil valorizar indíviduos e interação mais que processos e 

ferramentas, o CMMI também não descarta a valorização. O que ocorre em alguns 

casos é a definição do processo na organização não ser realizada de forma que 
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equilibre esse tipo de valorização, mas que isso não seria um problema inerente ao 

CMMI; 

§ O grupo concordou que o propósito dos níveis de maturidade tem relação com os 

métodos ágeis, mas concluíram que, da forma como são escritos, pode passar a 

impressão que valorizam mais os itens da direita do manifesto ágil (processos e 

ferramentas; documentação; negociação de contrato e seguir um plano). No entanto, 

caberá à organização definir seus processos de forma equilibrada; 

§ De uma forma geral, o grupo defendeu a ideia que o nível 2 estaria mais 

relacionado ao Scrum (processos gerenciados caracterizados por projeto); o nível 3 

estaria mais relacionado com XP, Crystal, FDD (processos definidos e adaptados – 

Crystal – e processos da engenharia – XP e FDD); o nível 4 gerou vários 

questionamentos sobre a possibilidade de aplicar métodos estatísticos, por exemplo, 

o uso do Six Sigma, paracontrolar os processos de forma quantitativa; e, 

finalmente, o nível 5 estaria mais alinhado com os conceitos do Lean Software 

Development para otimização e melhoria contínua dos processos. Porém, não ficou 

claro para o grupo como isso poderia ser feito com base em dados quantitativos e 

estatísticos; 

§ As principais preocupações do grupo estavam relacionadas com questões mais 

organizacionais, por exemplo, sobre uso de dados históricos para estimativas e  

riscos; treinamentos organizacionais, gestão integrada de projeto, controle 

quantitiativo de projeto, dentre outros.  

Em seguida, o moderador apresentou as áreas de processo do CMMI-DEV e solicitou 

ao grupo que associasse os métodos ágeis a cada uma das vinte e duas áreas de processo. Em 

seguida, iniciou a seguinte discussão: os métodos ágeis escolhidos são suficientes para 

atender ao propósito de cada área de processo do CMMI?Quais os principais gaps conceituais 

entre os métodos ágeis e as áreas de processo? 

O Quadro 44 (7) descreve um mapeamento inicial feito pelo moderador a medida que 

grupo discutia as possíveis relações entre os métodos ágeis e o propósito das áreas de 

processo. 
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Quadro 44 (7)- Mapeamento inicial realizado com o grupo focal 0136 
 

Nível de 
Maturidade 

(CMMI) 

Área de 
Processo 
(CMMI) Sc

ru
m

 

X
P 

FD
D

 

L
ea

n 
SD

 

K
an

ba
n 

C
ry

st
al

 

A
SD

 

D
SD

M
 

A
PM

 

2 – Gerenciado 

REQM ++ +    +   + 
PP ++ + +   + +  ++ 

PMC ++ + +   + +  ++ 
MA ++ +   +     
CM  + +       

PPQA +         
SAM +         

3 – Definido 

VER  ++ ++     +  
VAL ++ ++ +     +  
TS  ++ ++     +  
PI  ++ ++     +  

RD  ++      +  
IPM ++   +  +  + + 

RSKM ++        + 
OT         + 

DAR         + 
OPD     + +    
OPF     + +    

4 – Gerenciado 
Quantitativamente 

QPM     ?     
OPP    +  +    

5 – Em 
Otimização 

OPM    +  +    
CAR    +     + 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Como pode ser percebido no Quadro 44 (7), praticamente todas as áreas de processo 

possuem algum tipo de relação com métodos ágeis. A única exceção que deixou os 

participantes em dúvida foi com a gestão quantitativa de projeto. 

Alguns exemplos que foram discutidos durante o grupo focal favoráveis ao 

mapeamento: 

                                                   
36 Legenda: 
(++): Indica que a o método ágil contibui significativamente com o propósito da área de processo; 
(+): Indica que a o método ágil contibui moderadamente com o propósito da área de processo; 
(?): Indica uma dúvida se o método ágil contibui de alguma forma com o propósito da área de processo. 
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§ Nível 2 – Planejamento de Projeto: estimar o escopo do projeto com base no 

product backlog do Scrum; estimar os produtos de trabalho com base na técnica de 

story points com planning poker; garantir o comprometimento com o plano do 

projetoa partir das várias cerimônias do Scrum; definição do ciclo de vida por meio 

das fases da APM, dentre outros; 

§ Nível 2 – Monitoramento e Controle do Projeto:por meio dos indicadores de 

burndown, reuniões diárias,task board, lista de impedimentos, radiadores de 

informação, dentre outros; 

§ Nível 3 – Gerenciamento Integrado de Projeto: lições aprendidaspor meio do 

Sprint Retrospective; conceitos de adaptação de processo a partir do Crystal, dentre 

outros; 

§ Nível 3 – Desenvolvimento de Requisitos: especificar o requisito por meio de 

histórias de usuário e critérios de aceitação (XP), dentre outros; 

É importante obeservar queo foco da análise foi apenas em relação ao propósito da 

área de processo. Neste momento não foi planejada uma análise aprofundada em relação ao 

atendimento das 43 metas e 167 práticas específicas do modelo. 

Similar à análise anterior, as principais preocupações do grupo estavam relacionadas 

com questões mais organizacionais, por exemplo, avaliação dos processos de forma objetiva 

por um papel independente (PPQA), repositório organizacional para armazenamento de dados 

e resultados das análises dos indicadores de projeto e organizacionais (MA) e 

acompanhamento dos treinamentos organizacionais (OT). 

E, por fim, o moderador apresentou as regras básicas do SCAMPI (2014) e solicitou 

ao grupo que discutisse sua aplicabilidade no contexto dos métodos ágeis. O grupo concordou 

que a utilização conjunta de métodos ágeis e CMMI pode ocasionar alguns riscos com relação 

ao método de avaliação que é muito baseado em evidências objetivas. No entanto, reforçaram 

que práticas alternativas podem ser consideradas sem comprometer o atendimento dos 

objetivos das metas específicas. Reforçaram também que no SCAMPI (2014) existe a regra de 

agregação que diz que o julgamento da equipe de avaliação é aplicável para decidir pela 

caracterizaçãoLI (Largamento Implementada), PI (Parcialmente Implementada) ou NI (Não 

Implementada) baseado na significância da não conformidade encontrada, quanto ao impacto 

em atender ao objetivo da meta. 
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O resultado deste grupo focal foi útil porque corroborou com o fato de que existe 

uma demanda no mercado de trabalho de utilização de agilidade com CMMI, haja vista que 

uma das principais empresas de consultoria de CMMI possui interesse no tema, além da 

possibilidade, do ponto de vista técnico, da utilização conjunta das duas abordagens. Tais 

resultados serviram de input para a elaboração da primeira versão da propostade um modelo 

de referência ágil (FURTADO; MEIRA, 2013), representada por v1 na Figura 19 (4),que 

posteriormente foi refinado para uma proposta específica em gestão de projetos (FURTADO; 

MEIRA, 2014) e, depois,se transformou numa estratégia de implantação de gestão ágil de 

projetos em organizações que buscam aderência ao CMMI (FURTADO; MEIRA, 2015). 

 

7.1.2Grupo focal 02 – Especialistas em gestão ágil de projetos 

 

Esta seção descreverá todos os passos do Quadro 46 (7) realizados no 2o grupo focal 

citados, conforme descrito na Figura 19 (4). 

 

7.1.2.1 Definição do problema de pesquisa 

 

O segundo grupo focal teve como objetivo avaliar a versão evoluída fruto da revisão 

bibliográfica ad-hoc, da revisão sistemática da literatura e do grupo focal 01. Esta avaliação 

considerou os aspectos da completude, clareza e adequação da estrutura proposta (níveis de 

agilidade, áreas de processo, metas, resultados esperados e produtos de trabalho), além da 

aderência com os princípios do manifesto ágil. 

 

7.1.2.2 Planejamento do grupo focal e seleção dos participantes 

 

Este segundo grupo ocorreu em 04 de março de 2015, durou duas horas e foi 

composto por gerentes de projetoespecialistas em métodos ágeis, com experiência na indústria 

de software. 

A empresa em que os gerentes trabalham possui 18 anos de existência e é 

considerada uma das instituições-chave no desenvolvimento do polo de Tecnologia de 

Informação e Comunicação (TIC) do estado de Pernambuco, tendo representatividade em 
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níveis nacional e internacional. É uma das principais articuladoras do Porto Digital37, 

ambiente de empreendedorismo, inovação e negócios de tecnologias da informação e 

comunicação do estado de Pernambuco. 

O Quadro 45 (7) descreve o perfil de cada um dos especialistas. Por questões de 

confidencialidade, os nomes dos participantes não serão divulgados. 

 
Quadro 45 (7)- Perfil dos especialistas do grupo focal 02 

 

Especialista 

Tempo de 
experiência 
com gestão 
de projetos 

Tempo de 
experiência 

com 
Agilidade 

Conhecimento 
em processos 
baseado em 
modelo de 

maturidade 

Mini-CV 

#E08 9 anos 8 anos Sim, CMMI e 
MPS.Br 

§ Função(ões)principal(is):gerente 
de projetos há 9 anos, instrutor de 
gestão ágil de projetos há 3 anos; 
§ Principal(is) função(ões) 

anterior(es):engenheiro de 
software por 3 anos; 
§ Formação: mestre em Ciência da 

Computação, Project Management 
Professional (PMP/PMI), Agile 
Certified Practitioner (ACP/PMI), 
Certified Scrum Master (CSM), 
Certified Scrum Product Owner 
(CSPO); 
§ Especialidades: gestão de projetos 

(ágil e tradicional) e engenharia de 
software. 

#E09 10 anos 8 anos Sim, CMMI e 
MPS.Br 

§ Função(ões) principal(is): gerente 
de projetos há 9 anos, membro do 
PMI chapter (vice-presidente e 
diretor de filiação do PMI Chapter) 
há 3 anos; 
§ Principal(is) função(ões) 

anterior(es):analista de negócio 
por 11 anos; 
§ Formação: bacharel em Ciência da 

Computação,MBA em Gestão de 
Negócios,Project Management 
Professional (PMP/PMI), Agile 
Certified Practitioner (ACP/PMI), 
Certified Scrum Master (CSM); 
§ Especialidades:gerenciamento de 

projetos (tradicional e ágil), análise 

                                                   
37www.portodigital.org 
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Especialista 

Tempo de 
experiência 
com gestão 
de projetos 

Tempo de 
experiência 

com 
Agilidade 

Conhecimento 
em processos 
baseado em 
modelo de 

maturidade 

Mini-CV 

de negócio e sistemas de ERP e BI. 

#E10 8 anos 7 anos Sim, MPS.Br 

§ Função(ões) principal(is):gerente 
de projetos há 8 anos,instrutor 
licenciado Management 3 há 2 
anos, instrutor de cursos sobre 
métodos ágeis há 4 anos; 
§ Principal(is) função(ões) 

anterior(es):diretor de certificação 
e educação do PMI Chapter por 2 
anos, gerente de tecnologia por um 
ano, analista de sistemas por 4 
anos, instrutor de diversos cursos 
de ITIL, CobiT, Agile, gerência de 
projeto, engenharia de software, 
dentre outros. 
§ Formação: especialista em Gestão 

da Tecnologia da Informação e em 
Gestão Empresarial,Project 
Management Professional 
(PMP/PMI), Agile Certified 
Practitioner (ACP/PMI), Certified 
Scrum Master (CSM), Certified 
Scrum Product Owner (CSPO), 
Certified Scrum Professional 
(CSP), Professional Scrum Master I 
(PSM I), ITIL Foundation 
Certificication, CobIT Foundation 
Certification, Implementador MR-
MPS-SW e MR-MPS-SV. 
§ Especialidades:gerência de 

projetos, garantia da qualidade de 
softwre, processos de software, 
análise de negócio, métodos ágeis, 
desenvolvimento distribuído de 
software. 

#E11 12 anos 7 anos Sim, CMMI 

§ Função(ões) principal(is):gerente 
de projetos e líder de equipe há 12 
anos;  
§ Principal(is) função(ões) 

anterior(es):engenheiro de 
software e analista de negócio por 5 
anos. 
§ Formação: graduação em Ciências 

da Computação, especialização em 
Gestão Estratégica da Tecnologia 
da Informação, Certified Scrum 
Master (CSM); 
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Especialista 

Tempo de 
experiência 
com gestão 
de projetos 

Tempo de 
experiência 

com 
Agilidade 

Conhecimento 
em processos 
baseado em 
modelo de 

maturidade 

Mini-CV 

§ Especialidades:gerência de projeto 
(tradicional e ágil), Six Sigma, 
engenharia de software. 

#E12 10 anos 7 anos Sim, CMMI 

§ Função(ões) principal(is):gerente 
de PMO, gerente de projetos e líder 
de equipe há 10 anos; 
§ Principal(is) função(ões) 

anterior(es):engenheiro de 
software por 5 anos. 
§ Formação: graduação em Ciências 

da Computação. 
§ Especialidades: gerência de 

projeto (tradicional e ágil) e 
engenharia de software. 

#E13 8 anos 7 anos Sim, CMMI 

§ Função(ões) principal(is): gerente 
de projetos e líder de equipe há 8 
anos; 
§ Principal(is) função(ões) 

anterior(es): engenheiro de 
software por 2 anos e meio. 
§ Formação: graduação em 

administração de empresas e 
especialização em gestão ágil de 
projetos; 
§ Especialidades: gerência de 

projeto (tradicional e ágil) e 
engenharia de software. 

Tempo 
médio de 

experiência: 
~9,5 anos ~7,5 anos - - 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

O grupo focal utilizou o roteiro descrito no Quadro 46(7), compreendendo seis 

atividades, implementadas por um conjunto de passos envolvendo o moderador e os seis 

participantes. 

 
Quadro 46 (7)- Roteiro do grupo focal 02 

 
Atividade Duração Passos realizados 

01 20 min 
§ Apresentação dos objetivos(completude, clareza e adequação) e da 

dinâmica do grupo focal aos participantes; 
§ Apresentação da visão geral da proposta: motivação, objetivo e estrutura 
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Atividade Duração Passos realizados 
da estratégia. 

02 30 min 

§ O moderador apresentou a descrição dosníveis de agilidadee solicitouao 
grupo que associassea cada um dos quatro níveis (inicial, gerenciado, 
padronizado e em otimização). Em seguida, iniciou a seguinte discussão 
sobre os níveis: 
o A descrição dos níveis está clara? 
o A quantidade de nível é suficiente? 
o É necessário adicionar ou remover algum nível? 
o A relação dos níveis de agilidade com os três domínios (projeto, programa 

e porfólio) está adequada? 

03 30 min 

§ O moderador apresentou o título e o propósito das sete áreas de processo e 
solicitou que o grupo associassea cada um dos quatro níveis de agilidade. 
Em seguida, iniciou a seguinte discussão sobre as áreas de processo: 
o O título da área de processo está claro? 
o O propósito da área de processo está claro? 
o É necessário adicionar ou remover alguma área de processo? 
o A relação entre as áreas de processo está clara? 

04 20 min 

§ O moderador apresentou o título e a descrição das quatorze metas e 
solicitou que o grupo associasse a cada uma das áreas de processo. Em 
seguida, iniciou a seguinte discussão sobre as metas: 
o O título da meta está claro? 
o A descrição da meta está clara? 
o A relação da área de processo com a meta está clara? 
o Todas as metas podem, de fato, ser consideradas obrigatórias para 

qualquer tipo de projeto? 

05 10 min 
§ O moderador apresentouum exemplo de Resultado Esperado, Melhores 

Práticas e Produtos de Trabalho com o objetivo de receber feedbacks 
sobre a estrutura com todos os componentes apresentados. 

06 10 min 

§ O moderador distribuiu os 12 princípios do manifesto ágil e solicitouao 
grupo que avaliasse se todos os princípios foram atendidos com a estrutura 
apresentada até aquele momento ou se algum princípio foi prejudicado por 
algum dos componentes da estratégia. 

Total: 2 horas - 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
 

 

7.1.2.3 Condução do grupo focal e análise dos dados 

 

Toda seção foi registrada em áudio, com a permissão dos participantes, além dos 

registros em papel pelo moderador e das notas realizadas pelos participantes ao longo das 

atividades do grupo focal. 

A seção iniciou com uma apresentação realizada pelo moderador sobre os objetivos e 

dinâmica do grupo focal, seguida de uma visão geral sobre a pesquisa. Foi ressaltada a 

motivação da pesquisa baseada no crescimento da adoção dos métodos ágeis, no crescimento 
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da adoção dos modelos de maturidade, nos índices de falhas na implantação de agilidade e na 

necessidade de convivência com agilidade e modelos de maturidade, além do objetivo e da 

estrutura geral da estratégia proposta.  

Em seguida, o moderador apresentou a descrição dos níveis de agilidade e solicitou 

que o grupo fizesse a associação com cada um dos quatro níveis (inicial, gerenciado, 

padronizado e em otimização).A discussão se baseou nos seguintes questionamentos: A 

descrição dos níveis está clara?A quantidade de nível é suficiente?É necessário adicionar ou 

remover algum nível?A relação dos níveis de agilidade com os três domínios (projeto, 

programa e porfólio) está adequada? 

Abaixo são apresentados alguns comentários dos especialistas que participaram do 

grupo focal: 

 “Acho muito radical definir o nível 1 como ausência total de agilidade. A 
empresa pode adotar algumas práticas isoladas em alguns projetos, mesmo 
que de forma não estruturada. Na prática, é assim que acontece com várias 
empresas. Elas começam a experimentar (algumas bottom-up) e depois vão 
disseminando com os demais times.” (#E10); 

“A empresa pode estar iniciando práticas ágeis, testando o conceito geral, 
ainda que de forma ad-hoc e, portanto, poderia ser caracterizada como 
nível 1 (inicial).” (#E08). 

“No nível 3 (padronizado) poderia ter uma família de abordagens de tal 
forma que eupossa escolher uma abordagem (Scrum , Kanban, etc.) que 
mais se aplica ao contexto do meu novo projeto e não aquela abordagem 
que eu estou mais acostumado a usar. Isso evitaria, por exemplo, que  
decisão não seja apenas do gerente do projeto, mas, que seja feita baseada 
no repertório da organização.” (#E08). 

“Em relação a colaboração, os projetos dentrode um mesmo programa 
devem ser capazes de colaborar entre si, portanto, seria interessante 
expandir o propósito do nível 3 para que a colaboração não seja apenas por 
projeto, mas também por programa e portfólio (quando existirem).”(#E10). 

 

Os principais resultados que trouxeram mudanças nos níveis foram: 

 

§ Nível 1 (Inicial): 

o Prever que o estágio inicial também pode ser caracterizado quando se percebe o 

uso ad-hoc apenas de poucas práticas isoladas independente do contexto em que 

o projeto está inserido, por exemplo, stand-up meetings, task-boards, dentre 

outras. 

§ Nível 2 (Gerenciado): 
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o Tornar mais claro que os aspectos de colaboração e comunicação ocorram desde 

o nível 2, mesmo que no nível 3 esses aspectos sejam reforçados. Por exemplo, 

no nível 2 a comunicação pode fluir bem dentro de um mesmo projeto, e no 

nível 3 passaria para um nível organizacional,sendoprevista entre projetos, 

programas e portfólios; 

o Tornar mais claro que as decisões de quais métodos ou práticas a serem adotadas 

no projetoainda não é feita de forma organizacional, ou seja, a decisão é tomada 

em função do conhecimento do gerente do projeto e do time. 

§ Nível 3 (Padronizado): 

o Com o objetivo de tornar a descrição do nível 3 mais clara, o grupo sugeriu 

destacar que a colaboração possa ocorrer também nos domínios de programa e 

portfólio, e não apenas do projeto, visto que eles devem ser capazes de se 

comunicarem entre si. 

§ Nível 4 (Em otimização): 

o A organização pode atingir o nível 4 (em otimização) sem necessariamente ter 

passado por gestão de programa e gestão de portfólio, ou seja, uma organização 

pode evoluir nas áreas de processo de gestão de projetos e não ter a característica 

de trabalhar com programas (projetos relacionados) e não possuir uma estrutura 

gerencial de portfólio, por exemplo, quando a empresa é de pequeno porte ou 

possui um único produto. Para esses casos, a estratégia foi alterada para 

considerar programas e portfolios como domínios opcionais no aumento do nível 

de agilidade, visto que, dependendo do tamanho e da estratégia da organização, 

pode não fazer sentido realizar programa e portfólio, porém, a gestão ágil do 

projeto continua sendo otimizada; 

o O grupo também destacou que não precisa, necessariamente, passar pela gestão 

do programa para alcançar a gestão do portfólio, pois a empresa pode ter apenas 

projetos e portfólio. Dessa forma, a Figura 28 (7)apresentadapoderia não fazer 

sentido em todos os contextos; 

o O nível 4 destaca a culturakaizen, porém, o grupo sugeriu que os níveis iniciais 

já destaquem o processo de inspeção e adaptação previsto no Scrum. Neste caso, 

o nível 4 poderia tratar a cultura da melhoria contínua de forma mais ampla, por 

meio, por exemplo, da gestão de conhecimento organizacional; 
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o Com o objetivo de tornar a descrição do nível 4 mais clara, o grupo sugeriu que 

fosse citado alguns dos princípios do Lean, por exemplo, eliminação de 

desperdício. 

 
§ Domínios: 

o Ainda em relação aos três domínios, o grupo sugeriu que a Figura 28 (7) entre os 

níveis, os domínios e o aumento da agilidade fosse modificada para deixar claro 

que os níveis 1 e 2 só fazem sentido para o domínio de projeto. Já os níveis 3 e 4 

fazem sentido para os três domínios; 

o Tornar mais claro o fato de que pode acontecer da organização já ter um nível 

alto de maturidade organizacional de projeto em relação, por exemplo, ao 

modelo de maturidade OPM3, ou seja, os três domínios já são bem atendidos, 

porém, a gestão do programa e do portfólio não é ágil, o que significa que a 

estratégia proposta não vai considerar tais domínios, mesmo que ela tenha gestão 

tradicional de programa ou portfólio. 
 
 
 

Figura 28 (7)- Estrutura preliminar apresentada ao grupo focal 02 
 

 
Fonte: Adaptada PMI (2013) 
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Em seguida, o moderador apresentou o título e o propósito das sete áreas de 

processo e solicitou ao grupo que fizesse a associação com cada um dos quatro níveis de 

agilidade. A discussão se baseou nos seguintes questionamentos: O título da área de processo 

está claro?O propósito da área de processo está claro?É necessário adicionar ou remover 

alguma área de processo?A relação entre as áreas de processo está clara? 

Abaixo são apresentados alguns comentários dos especialistas que participaram do 

grupo focal: 

“Na prática, quando usamos o Scrum corretamente, no nível 2 já estamos 
considerando vários dos princípios do Lean que na sua proposta, 
aparentemente, estão sendo previstos apenas no nível 4, por exemplo, 
ajustes contínuos de melhoria de processo com foco na eliminação dos 
desperdícios.” (#E12); 

“A gestão dos fornecedores pode ter complexidades diferentes, por exemplo, 
eu posso subcontratar uma pessoa para trabalhar na minha equipe e ela, 
naturalmente,seguir o processo ágil já estabelecido. Por outro lado, eu 
posso precisar elaborar uma RFP para escolher algum tipo de serviço 
externo e a complexidade da gestão e do estabelecimento do contrato vai 
aumentar. Nesse caso, entendo que seria nível 3” (#E11). 

“Deixar claro, de alguma forma,qual o impacto de não ter sido estabelecido 
um contrato ágil com o cliente, mas o planejamento interno do projeto 
utilizar agilidade (sprints, reuniões dárias, etc.).Nesse caso, o fato de ter 
sido contratado um escopo fechado vai exigir mais de uma equipe seguir os 
princípios ágeis, mas ainda assim ela ter várias características ágeis” 
(#E06).“... E o inverso, o escopo foi vendido no formato aberto, mas a 
execução do projeto não foi bem feita porque o cliente não se envolveu e, 
portanto, as entregas não foram bem aceitas.” (#E11). 

Os principais resultados que trouxeram mudanças nas áreas de processo foram: 

§ PAP – Planejamento Ágil de Projeto 

o O próposito desta área de processo sugere que seja realizado um planejamento 

de alto nível (release) e outros detalhados a cada nova iteração. O grupo 

questionou se o planejamento de release deveria ser obrigatório em todos os 

contextos, por exemplo, projetos com um nível muito grande de incerteza, onde 

o roadmap do produtoainda não é claro para o cliente, e sugeriu que nesse caso o 

planejamento de release poderia ser opcional. 

§ GAO – Gestão Ágil Organizacional de Projeto 

o O grupo reforçou que o assunto relacionado com comunicação que está sendo 

abordado apenas no nível 3, seja iniciado no nível 2 no contexto de cada projeto, 

e, depois, evoluído para o nível 3 no contexto organizacional; 
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o O grupo questionou se existe alguma prática organizacional que contemple o 

processo de negociação do contrato e que garanta o envolvimento e participação 

do cliente ao longo do projeto. Na área de processo GAO existe uma meta 

associada à gestão do portfólio que prevê a seleção das oportunidades de 

negócio em função dos objetivos estratégicos da organização por meio de 

critérios objetivos. Neste caso, a sugestão é que fique explícita a necessidade de 

um dos critérios considerar o interesse da empresa em aceitar um projeto que 

não possua tais características. Alguns especialistas acreditam que se o projeto 

não for negociado para ser executado no contexto ágil (escopo aberto, iterações 

curtas, cliente presente, dentre outros) não será bem executado. Porém, outros 

especialistas já passaram por situações em que o contrato não seguiu uma 

abordagem ágil, porém, o time conseguiu executarde forma ágil.Apesar de não 

ter tido um consenso nessa questão, na meta relacionada com a gestão de 

portfólio foi incluídauma observação informando que a empresa deverá 

considerar se esse critérioserá utilizado na tomada de decisão de quais projetos 

farão parte do portfólio da empresa, visto que nem todos os projetos da empresa 

necessariamente seguirão uma abordagem ágil. 

§ GLP – Gestão Lean de Projeto 

o Em relação ao propósito da área de processo GLP, foi sugerida a troca do termo 

“envolvimento” por “comprometimento” ou “autonomia”. Tais termos são mais 

adequados na comunidade ágil por enfatizar o real compromisso do time 

provocado pela autogestão e não apenas um envolvimento superficial; 

o Como já mencionado anteriormente nos comentários sobre os níveis de 

agilidade, o grupo reforçou que o assunto relacionado com melhoria contínua, 

que está sendo abordado apenas no nível 4, seja iniciado no nível 2, de acordo 

com o ciclo de inspeção e adaptação. 

§ Geral: 

o De uma forma geral, foi sugerido que todas as sentenças que abordam a gestão 

do projeto sejam revisadas para abordar também a gestão do programa e 

portfólio, quando fizer sentido; 

o Considerando boa parte das sugestões do grupo, tanto na discussão dos níveis de 

agilidade quanto na discussão das áreas de processo, foi analisado pelo 
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moderador a necessidade de alterara estrutura das áreas de processo para 

permitir que estas possam evoluir entre os níveis, e, desta forma, ser possível 

absorver as sugestões de evolução dasquestões como a comunicação e a 

melhoria contínua a partir do nível 2 e progredir nos níveis superiores.É 

importante observar que essa característica de evoluçãopode ocorrer de formas 

diferentes. O MPS.Br (SOFTEX, 2012) possui alguns processos 

queevoluementre os níveis de maturidade, porém, com resultados esperados 

adicionais, por exemplo, o processo Gerência de Projetos (GPR) faz parte dos 

níveis G (Parcialmente Gerenciado) e E(Parcialmente Definido) de maturidade. 

No nível G, o resultado esperado GPR 4 diz que “O esforço e o custo para a 

execução das tarefas e dos produtos de trabalho são estimados com base em 

dados históricos ou referências técnicas”. Já no nível E, a GPR 4 evolui para “O 

planejamento e as estimativas das tarefas do projeto são feitos baseados no 

repositório de estimativas e no conjunto de ativos de processo organizacional”. 

No CMMI, a forma de evoluirpráticas de uma área de processo ocorre de 

maneira diferente. Por exemplo, no nível 2 de maturidade do CMMI, as áreas de 

processo de Planejamento e Projeto (PP) e Monitoramento e Controle de Projeto 

(PMC) consideram a gestão apenas no nível do projeto, enquanto que no nível 3, 

a área de processo de gestão integrada de projeto (IPM) considera a gestão 

organizacional. Nesse contexto,para que um processo de estimativas de esforçoe 

custoseja aderente ao nível 3 do CMMI, é necessário fazer uso de dados 

históricos de forma organizacional, mesmo sendo uma prática do nível 2 de 

maturidade;  

o O grupo não identificou nenhuma área de processo que possa ir contra os valores 

e princípios do manifesto ágil. 

Em seguida, o moderador apresentou o título e a descrição das quatorze metas e 

solicitou ao grupo que fizesse a associação com cada uma das sete áreas de processo. A 

discussão se baseou nos seguintes questionamentos: O título da meta está claro?A descrição 

da meta está clara? A relação da área de processo com a meta está clara?Todas as metas 

podem, de fato, ser consideradas obrigatórias para qualquer tipo de projeto? 

Abaixo são apresentados alguns comentários dos especialistas que participaram do 

grupo focal: 
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“Senti falta de uma área de processo específica para o gerenciamento dos 
stakeholders, ou ainda, deixá-la mais evidente nas metas ou práticas. Em 
métodos ágeis é muito difícil atender a todas as demais áreas e metas e o 
cliente não estiver engajado avaliando os resultados, priorizando o backlog, 
etc. A pergunta é: como você pode garantir que tem agilidade se seu cliente 
está distante?”(#E03). “... por outro lado, podem existir práticas que 
favoreçam que o cliente se engaje, mas a empresa não terá controle sobre 
isso.”(#E08). 

“Gostaria de ter visto detalhes sobre como tratar a gestão das pessoas, 
motivação, soft skills. No meu entendimento, para uma gestão ágil de 
portfólio funcionar bem, esses aspectos são bem relevantes e deveriam ser 
tratados de forma mais explícita”. (#E12) 

As principais sugestões relacionadas com asmetas foram: 

§ Um dos especialistas sugeriu que a estratégia desse um destaque maior aos aspectos 

relacionados com o envolvimento dos stakeholders, especialmente do cliente ou 

product owner.Segundo ele, é importante que isso seja mais evidenciado para 

garantir maior engajamento do cliente, visto que todos os demais resultados 

dependem disso.Nesse sentido, a sugestão foi que a meta GAO.M2 (Promover 

comunicação ágil entre todas as partes interessadas) deveria ser transformada em 

uma área de processo devido a sua importância na adoção da estratégia, visto que 

não tem como afirmar que uma organização possui alto nível de agilidade se o 

cliente não está engajado. No entanto, após analisar com mais cuidado essa 

sugestão, o moderador decidiu manter a meta GAO.M2, visto que, além desta meta 

estar presente no nível 3, já existem melhores práticas que endereçam a 

comunicação ágil nos níveis 2(AAP.MP.02 - Promover interações diárias entre o 

time de desenvolvimento e o cliente para garantir que os esforços de 

desenvolvimento estejam alinhados às necessidades e expectativas do cliente; 

AAP.MP.03 - Promover interações diárias entre o time de desenvolvimento; 

AAP.MP.04 - Garantir que as informações atualizadas do projeto sejam 

compartilhadas com os interessados através dos radiadores de informação)e 4 

(GLP.MP.01 - Realizar periodicamente oficinas de reflexão ou retrospectivas de 

forma sistemática); 

§ A única meta que o grupo mapeou em uma área de processo diferente da original 

foi a GAO.M2. O grupo entendeu que essa meta deveria iniciar no nível 2 e evoluir 

de forma organizacional no nível 3, aspecto já ressaltado nas discussões iniciais 
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sobre os níveis e áreas de processo. No entanto, como já mencionado no item 

anterior, tais aspectos já são iniciados no nível 2 de maturidade e evoluídos até o 4; 

§ Em relação aos soft skills sugeridos por um dos especialistas, o moderador 

considerou que já existem algumas práticas que endereçam essas habilidades, por 

exemplo, AAP.M1.RE.2 (O coaching e o desenvolvimento do time são realizados), 

AAP.MP.05 (Melhorar continuamente a capacidade da equipe: conhecimento de 

domínio, autodisciplina e habilidades pessoais), GLP.MP.08 (Dar poder às 

pessoas), GLP.MP.09 (Respeitar as pessoas), GLP.MP.10 (Tomar decisões em 

conjunto com a equipe). Também foi explicado ao grupo queuma área mais 

específica de gestão de pessoas poderia ser abordada em outro escopo de trabalho, 

visto a abrangência que ela exige. Um exemplo disso, é o modelo específico para 

este tema, o People-CMM (CURTIS et al., 2010). 

Em seguida, o moderador apresentou um exemplo de Resultado Esperado, Melhores 

Práticas e Produtos de Trabalho com o objetivo de receber feedbacks sobre a estrutura com 

todos os componentes da estratégia. O grupo afirmou que a estrutura está clara e considera 

adequada e de fácil compreensão. 

E, por fim, o moderador distribuiu os doze princípios do manifesto ágil e solicitou ao 

grupo que avaliasse se todos eles foram atendidos com a estrutura apresentada até aquele 

momento ou se algum princípio foi prejudicado por algum dos componentes da estratégia. O 

grupo afirmou que o que foi visto até o momento em relação aos quatro níveis, as sete áreas 

de processo e as quatorze metas não apresentou nenhum prejuízo no atendimento dos valores 

e princípios ágeis. 

 

7.1.3 Considerações finais sobre os grupos focais 

 

As Seções 7.1.1 e 7.1.2descreveram uma das etapas de avaliação da estratégia de 

implantação de gestão ágil de projetos. O método utilizado foi o grupo focal, caracterizado, 

principalmente,por informações qualitativas, com baixo custo e resultados baseados na 

opinião e discussão de especialistas no assunto pesquisado. 

O 1o grupo focal foi formado por sete especialistas em CMMI e confirmou a 

necessidade existente no mercado e a possibilidade da utilização conjunta dos métodos ágeis 

com o CMMI. O tempo médio de experiência com CMMI do grupo é de 16 anos, tendo vasta 



189 

 

 

 

experiência em programas de melhoria de processo e participado de dezenas de avaliações 

formais SCAMPI A (SCAMPI, 2011), sendo considerada uma das principais empresas de 

consultoria do Brasil. 

O método foi aplicado depois da realização da revisão sistemática sobre CMMI e 

agilidade, a qual serviu de base e motivação para o planejamento do grupo focal. 

Portanto, esta etapa foi útil para evoluir o problema de pesquisa que havia sido 

formulado anteriormente, conforme ilustra a Figura 19 (4),além de ter gerado insumos para a 

definição da 1a versão da proposta de pesquisa, na época, definida como um modelo de 

maturidade para implantação de gestão ágil de projetos (FURTADO; MEIRA, 2013). 

O segundo grupo focal foi formado por seis especialistas em gestão ágil de projetos e 

teve como objetivo avaliar a proposta evoluída até o momento, em relação a sua estrutura 

(completude, clareza e adequação). Ele foi útil porque foi avaliada por profissionais da 

indústria com tempo médio de 9,5 anos de experiência com métodos ágeis, além de todos 

terem experiência com utilização de processos de desenvolvimento de software aderentes a 

modelos de maturidade (CMMI ou MPS.Br). 

Diante dessas avaliações, a proposta foi modificada para refletir ainda mais a 

realidade do mercado e, com isso, servir de base para a aplicação do survey, descrito na seção 

a seguir. 

É importate esclarecer que o método de pesquisa, grupo focal, possui algumas 

limitações, similar a outros métodos qualitativos, por exemplo,vieses que podem ser causados 

pela quantidade pequena de especialistas envolvidos e, portanto, não se podegeneralizar os 

resultados. 

 

7.2Survey com especialistas 

 

O survey consiste em organizar um conjunto de respondentes de uma população 

representativa, e uma série de questões relativas a um determinado ponto de interesse do 

pesquisador. Este método é um dos mais utilizados em pesquisas científicas, uma vez que ele 

permite o tratamento quantitativo e qualitativo dos achados (COOKE, 1991; QUIVY; 

CAMPENHOUDT, 2003; KITCHENHAM et al., 2007). 

A condução de todo o processo de avaliação do survey (opinião dos especialistas) 

baseou-se nos trabalhos de Li e Smidts (2003) e de Garcia (2010), e seguiu as seguintes fases: 
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a) definição do objetivo e avaliação do survey; 

b) seleção dos especialistas; 

c) contato, com envio de questionário (instrumento de pesquisa) e coleta dos dados; 

d) análise dos dados, visando caracterizar a viabilidade do modelo proposto. 

 

 
7.2.1 Definição do objetivo 

 

Conforme descrito no Capítulo 4(Figura 19 (4)), após o segundo grupo focal, uma 

nova versão da proposta foi atualizada (v4) e submetida ao survey para avaliar sua 

completude, clareza e adequação com um grupo de especialistas em CMMI e Agilidade. 

Neste sentido, o escopo da avaliação foi centrado na principal estrutura da estratégia: 

a distribuição das metas e práticas nos níveis de agilidade gerencial, os objetivos de cada área 

de processo, os resultados esperados e as melhores práticas propostas. Também foi avaliada a 

aderência da estratégia com os quatro valores e os doze princípios do manifesto ágil, com os 

seis valores do DoI (Declaration of Interdependence) e com as áreas de gestão de projetos do 

CMMI, além da necessidade, facilidade de uso, benefícios e limitações da estratégia. 

 

 

7.2.2 Seleção dos especialistas 

 

Os especialistas foram identificados com base nos critérios de credibilidade, 

conhecimento e disponibilidade. Foram realizados convites diretamente para 116 

especialistas, distribuídos em quatro grupos, conforme ilustra a Figura 29 (7): 

a) Grupo 1: 68 profissionais especialistas em agilidade (gerente de PMO, gerente de 

projeto, gerente de tecnologia, gerente de serviço, gerente de operações, líder de 

equipe e líder técnico), com ou sem experiência em processso baseados em 

modelos de maturidade; 

b) Grupo 2: 21 profissionais especialistas em consultoria de processos baseados em 

modelos de maturidade - CMMI ou MPS.BR - (consultores de processos, 

engenheiros de processo, gerente ou coordenador da qualidade), com 
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conhecimento em agilidade. Catorze deles com experiência em implantação de 

modelo de maturidade com métodos ágeis; 

c) Grupo 3: 12 profissionais reconhecidamente especialistas pela comunidade ágil 

internacional; 

d) Grupo 4: 15 professores e/ou pesquisadores na área de processos baseados em 

modelos de maturidade e métodos ágeis. 

 
 

Figura 29 (7)-Distribuição dos especialistas por grupo 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

 
 

7.2.3 Coleta de dados 

 

Foram elaborados dois tipos de questionários (Apêndice C). O primeiro foi uma 

versão completa para os especialistas dos grupos 1, 2 e 4. O segundo tipo foi uma versão 

resumida para os especialistas do grupo 3, que não teriam muita disponibilidade de tempo 

para responder uma versão completa, porém, com grande relevância para contribuir com a 

pesquisa, mesmo que de forma resumida. 

O survey composto por questões abertas e fechadas foi baseado no trabalho de 

Garcia (2010). Antes de ser disponibilizado aos especialistas, os questionários foram 

submetidos a um pré-teste com quatro pessoas (pesquisadores, especialistas na área de 

agilidade ou CMMI), para consenso da consistência semântica. 

As principais sugestões de mudança estavam relacionadas com a necessidade de 

agrupar algumas questões similares, o que tornaria o questionário mais objetivo, melhoria na 
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explicação de algumas questões, adição de algumas alternativas de respostas, uniformização 

do formato das respostas em questões relacionadas, dentre outros. 

O processo completo do survey foi realizado entre os meses de fevereiro/2015 e 

abril/2015, com os quatro grupos selecionados. Para cada um dos principais componentes 

apresentados (nível de agilidade, área de processo, meta, resultado esperado e prática), os 

seguintes aspectos foram analisados:  

a) quão completa são as áreas de processo nos seus respectivos níveis de agilidade?  

b) quão apropriadas são as metas para implantação da agilidade da gestão 

organizacional de projeto nas empresas?  

c) quão apropriados são os resultados esperados para atendimento às metas de 

implantação da agilidade da gestão organizacional de projeto nas empresas?  

d) quão apropriadas são as melhores práticas para atendimento aos resultados 

esperados, necessários para implantação da agilidade da gestão organizacional de 

projeto nas empresas?  

e) quão adequada é a estratégia para implantação da agilidade da gestão 

organizacional de projeto nas empresas? 

f) quão adequada é a estratégia para atender às metas específicas das áreas de 

processo de gestão de projetos do CMMI-DEV? 

Em relação as práticas, é importante ressaltar que, além da avaliação realizada no 

survey, todas elas foram escolhidas a partir de um critério para justificar suas escolhas, 

conforme apresentado na Seção 6.2.4.2.1. 

O único componente não avaliado foi o exemplo de produto típico de trabalho. Além 

de tornar o questionário muito extenso, ele é um componente apenas informativo e deriva 

diretamente das práticas. Portanto, entende-se que não traz grandes impactos, visto que são 

apenas exemplos. Além do fato de todos estarem referenciados diretamente da literatura e, 

portanto, já avaliado por autores relevantes. 

A Tabela 5 (7) apresenta a distribuição dos especialistas por grupo e situação. Os 

percentuais referem-se à quantidade de especialistas em relação ao total do próprio grupo. Em 

relação ao total de convidados, 62% completaram todas as questões. Os 12% incompletos não 

foram considerados na análise dos dados. 
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Tabela 5 (7)-Distribuição dos especialistas por grupo e situação 
 

Situação Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 
Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd Qtd 

Convidados 68 - 21 - 12 - 15 - 116 - 
Não iniciados 20 29% 1 4,8% 8 66,7% 1 6,7% 30 26% 
Incompletos 12 18% 2 9,5% 0 0 0 0 14 12% 
Completos 36 53% 18 85,7% 4 33,3% 14 93,3% 72 62% 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

 
7.2.4 Análise dos dados 

 

Os dados do questionário completo utilizado pelos grupos 1, 2 e 4 foram divididos 

em seis partes (Apêndice C): 

§ Parte I - Perfil do respondente; 

§ Parte II - Avaliação dos níveis de agilidade gerencial; 

§ Parte III - Avaliação das áreas de processo; 

§ Parte IV - Avaliação das metas específicas; 

§ Parte V - Avaliação dos resultados esperados e melhores práticas; 

§ Parte VI - Avaliação final sobre a estratégia apresentada. 

No caso do questionário resumido para o grupo 3, não foi considerada a parte V 

(avaliação dos resultados esperados e melhores práticas), enquanto que as demais partes 

foram parcialmente consideradas.  

Os dados dos dois questionários foram analisados separadamente. No caso dos 

grupos 1, 2 e 4, as análises usaram as abordagens quantitativa e qualitativa. No caso do grupo 

3, a abordagem utilizada foi apenas qualitativa, pelo fato de serem apenas 4 especialistas. 

 

7.2.4.1 Questionário completo – Grupos 1, 2 e 4 

 

As subseções a seguir descrevem a análise dos dados dos grupos 1, 2 e 4, que 

responderam o questionário completo. Foram 104 especialistas, distribuídos da seguinte 

forma: 36 no grupo 1, 18 no grupo 2 e 14 no grupo 4. 

A parte I (perfil do respondente) foi analisada de forma consolidada para os três 

grupos (68 especialistas). Para as demais partes (II, III, IV, V e VI), em algumas situações, a 
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análise também foi feita considerando cada grupo isoladamente (36, 18 e 14 especialistas) 

para deixar claro algum comportamento específico de um grupo em relação a outro. 

 

7.2.4.1.1 Parte I - Perfil do respondente 

 

O objetivo da parte I é apresentar o grau de conhecimento e experiência (acadêmica e 

profissional) dos respondentes nos temas dessa pesquisa. 

Os respondentes foram categorizados pelos seguintes dados: estado (ou país) onde 

moram, grau de escolaridade, tempo de experiência em gestão de projeto/liderança de equipe, 

tempo de experiência (academia e indústria) em maturidade e agilidade, certificações (gestão 

de projeto e agilidade), papel atual, participação em SEPG ou programas de melhoria de 

processo, perfil da empresa onde trabalha (tempo de mercado, quantidade de funcionários, 

certificação) e se já trabalhou em alguma empresa avaliada CMMI ou MPS.Br. 

 
 
 

Figura 30 (7)-Q3- Estado do especialista 
 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
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De acordo com o ilustrado pela Figura 30 (7) acima, participaram do survey 

especialistas de todas as regiões do Brasil, no entanto, a maior parte (60%) é de 

Pernambuco. Também participaram especialistas de outros países (7%): Canadá, EUA e 

Austrália (Figura 30 (7)). 

 
Figura 31 (7)-Q4 - Grau de escolaridade do especialista 

 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

 

Em relação ao grau de escolaridade, como se pode observar na Figura 31 (7) acima 

ilustrada, a maior parte possui especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado (87%). 

Os 15% de doutores e pós-doutores explicam-se pelo fato de o grupo 4 ser composto por 

professores e/ou pesquisadores. 

Em relação ao tempo de experiência, como observado na Figura 32 (7) a seguir, o 

grupo possui vários anos de experiência em atividades relacionadas com gestão de projetos 

e/ou liderança de equipes. Apenas 18% dos respondentes possuem menos de cinco anos de 

experiência. 
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Figura 32(7)-Q5 - Tempo de experiência do especialista com gestão de projetos e/ou liderança de equipes 
 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

 

Em relação ao tipo de experiência (academia ou indústria), as Figuras 33 (7) e 34 

(7) mostram o percentual da quantidade de respondente por tema relacionado. 

 
Figura 33 (7)-Q6a - Tipo de experiência acadêmica do especialista 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
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Figura 34 (7)-Q6b - Tipo de experiência na indústria do especialista 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

 

Do ponto de vista acadêmico, alguns dos principais temas abordados atingem pelo 

menos 70% dos especialistas, por exemplo, CMMI-DEV, APM, Scrum, Kanban e XP. O 

destaque maior é para o Scrum, que atinge mais de 90% dos especialistas. Por outro lado, 

temas como DSDM e ASD não são conhecidos por pelo menos 70% dos respondentes. Isso é 

esperado considerando o pouco uso desses métodos no Brasil. DSDM, por exemplo, é um 

método criado e mais utilizado no Reino Unido. 

Do ponto de vista da indústria, os temas que atingem pelo menos 70% dos 

especialistas são CMMI-DEV e Scrum. APM fica muito próximo a 70%. O destaque maior 

continua sendo para o Scrum, com 95% dos especialistas. Os temas com baixo conhecimento 

prático ficaram entre Crystal, FDD, DSDM e OpenUp. Esse cenário também é esperado, 

considerando que Scrum é o método mais utilizado no Brasil e no mundo, enquanto que esses 

quatro citados têm pouca adesão (VERSIONONE, 2015). 

Já em relação ao tempo de experiência nesses mesmos temas (Figura 35(7)), 38% 

dos respondentes possuem entre 6 e 10 anos de experiência em CMMI-DEV e 16% possuem 

entre 11 e 20 anos de experiência, ou seja mais de 50% possuem um tempo apropriado para 

ser considerado especialista nesta pesquisa. No caso de APM, 54% possuem entre 2 e 5 anos 
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de experiência, e 28% possui entre 6 e 10 anos e 4% mais de 11 e 20 anos.Considerando que o 

APM surgiu há cerca de 14 anos, esse percentual também é considerado adequado do ponto 

de vista de experiência prática para participar do survey. No caso do Scrum, 42% possui entre 

2 e 5 anos, e 42% possui entre 6 e 10 anos. 3% possui mais de 11 anos. E, por fim, apesar de 

Crystal, ASD, FDD, DSDM e OpenUp não terem uma quantidade grande de especialistas, 

mais de 60% daqueles que conhecem possuem até 2 anos de experiência e em torno de 20% 

possuem entre 2 e 5 anos de experiência. É importante reforçar que Lean e Kanban para a área 

de desenvolvimento de software são relativamente novos, 12 e 7 anos, respectivamente. Em 

torno de 50% dos respondentes possuem entre 2 e 5 anos de experiência nesses dois temas. 
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Figura 35 (7)-Q6c - Tempo de experiência do especialista 
 

 
 

Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
 

Portanto, considerando a distribuição da utilização dos métodos ágeis apontada pelas 

pesquisas VersionOne (2015) e Melo et al. (2012), além do fato de alguns desses métodos 

serem relativamente novos, e, ainda, a quantidade de empresas avaliadas no CMMI em 2014 

(242 avaliações) (CMMI Institute, 2014), o perfil dos respondentes foi considerado adequado 

do ponto de vista de tempo de experiência e de alcance dos assuntos abordados na pesquisa. 
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Figura 36 (7)-Q7 - Tipo de certificação do especialista 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

 

Corroborando com essa constatação, a Figura 36 (7) ilustrada anteriormenteapresenta 

o percentual de certificações na área de gestão de projetos (tradicional e ágil). 24% dos 

respondentes possuem certificações do PMI (ACP, PMP, RMP, SP). A maior parte dos 

respondentes (51%) possui a certificação Certified Scrum Master, Scrum Alliance(CSM), 

porém tem especialistas nas demais certificações: CSPO, CSD, CSP, CST, PSF, PSM, LKU, 

SAFe e Management 3.0. É importante destacar a Certified Scrum Trainner(CST), que é o 
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profissional credenciado pelo Scrum Alliance para prover treinamentos oficiais de Scrum, o 

LKU (Lean Kanban University) e Management 3.0 pela recente existência e, ainda, o SAFe, 

um framework para escalar a adoção em métodos ágeis, que foi uma das bases para a proposta 

de gerência de portfólio desta pesquisa. 

Como CMMI e MPS.Br não são certificações do profissional, e sim da empresa, elas 

não foram listadas nessa pergunta. No entanto, vários especialistas citaram terem o curso 

oficial desses modelos. É importante ressaltar que 5 especialistas possuem o credenciamento 

SCAMPI Lead Appraiser para conduzir avaliações oficiais do CMMI, além do 

CMMIInstructor para ministrar cursos oficiais do CMMI. 

Também foram citados implementadores oficiais do MPS.Br, além de certificações 

em outros modelos como MPT.Br e certificações do ISTQB e CSPF. Apesar de não serem 

assuntos diretamente relacionados com os temais da pesquisa, isso corrobora com o grau de 

maturidade e visão sistêmica dos respondentes. 

 
Figura 37 (7)-Q12 - Papel atual do especialista 

 

 
 

Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
 

Em relação ao papel de atuação do especialista, 21% são professores e/ou 

pesquisadores, 18% são consultores de melhoria de processo e os demais (61%) são gerentes 

de projeto, gerentes de PMO, gerentes de TI, gerentes ou coordenadores de qualidade, líderes 

de equipe, dentre outros, como ilustrou a Figura 37 (7). 

Complementando o perfil do especialista, 80% dos respondentes já participaram de 

algum grupo de definição de processo nas mais diversas áreas (gestão, engenharia, suporte e 
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organizacional), além de coordenadores de SEPG, EPG e líderes de avaliação oficiais de 

CMMI, MPS.BR e MPT.BR (Figura 38 (7)). Um dos especialistas reportou que já participou 

de mais de 50 avaliações formais de CMMI. 

 
Figura 38 (7)-Q13 - Você já participou de algum grupo de definição de processos em alguma empresa? 

 
 

Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
 

Especificamente sobre o CMMI-DEV, 63% dos respondentes já participaram 

diretamente de algum programa de melhoria de processo em alguma empresa, seja como 

equipe de avaliação, equipe de consultoria ou equipe de projeto (Figura 38 (7)). 

Além disso, boa parte dos respondentes trabalha ou já trabalhou em empresas 

avaliadas CMMI-DEV (37% nível 2, 54% nível 3, 9% nível 4 e 12% nível 5) (Figura 39 (7)). 

Essa é uma boa amostra, pois segue a tendência brasileira e mundial de ter mais empresas no 

nível 3, depois nos níveis 2, 5 e 4, nesta ordem (CMMI INSTITUTE, 2015). 
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Figura 39 (7)-Q14 - Você já participou diretamente de algum programa de melhoria de processo em alguma 
empresa (equipe de avaliação, equipe de consultoria, equipe do projeto)? 

 

 
 

Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
 

Figura 40(7)-Q15 - Você trabalha ou trabalhou com alguma empresa avaliada no CMMI ou MPS.Br? 
 

 
 

Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
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E, por fim, para complementar o perfil dos especialistas, as figuras abaixo mostram 

as características das empresas que os respondentes trabalham ou já trabalharam. É importante 

ressaltar que há empresas de todas as regiões do País, além de Canadá, EUA e Austrália. São 

empresas públicas e privadas de perfis variados. Ao todo, foram 43 empresas distribuídas nos 

grupos 1, 2 e 4. 

 
Figura 41 (7)-Q9 - Tempo de mercado da empresa atual do especialista 

 

 
 

Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
 

Conforme mostra a Figura 41 (7) acima, 70% das empresas têm mais de 10 anos no 

mercado de TIC. 13% são empresas com mais de 30 anos, ou seja, com processos internos já 

bem estabelecidos. Além das empresas de TIC nacionais e multinacionais, também 

participaram especialistas de empresas de consultoria de implantação de CMMI e/ou 

MPS.BR, e universidades públicas e privadas representadas por professores ou pesquisadores 

da área de modelos de maturidade e agilidade. 

Em relação ao tamanho das empresas, 46% dos especialistas trabalham em empresas 

com mais de 500 pessoas e 25% entre 50 e 500 pessoas, conforme ilustra a Figura 42 (7) a 

seguir.  
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Figura 42 (7)-Q10 – Quantidade de pessoas na empresa atual do especialista 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

 

Conforme se observa na Figura 43 (7), 28% das empresas são certificadas no CMMI-

DEV, 15% no MPS.BR-SW, além de outras certificações que não estão diretamente 

relacionadas com essa pesquisa (MPT.BR, ISO 9001 e CMMI-SVC), mas que mostram o 

grau de maturidade dos processos das empresas. 51% das empresas não possuem nenhuma 

certificação, mas vale a pena ressaltar que parte do grupo dos especialistas são professores 

e/ou pesquisadores e outra parte trabalham em empresas de consultoria (CMMI, MPS.BR, 

MPT.BR, ISO, CERTICS), ou seja, são empresas credenciadas pelo SEI ou pelo Softex para 

implementar os modelos de maturidade nas demais empresas interessadas. 

 
Figura 43 (7)-Q11 - Certificações da empresa atual do especialista 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
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É importante ressaltar que dentre os participantes há organizadores dos principais 

eventos de agilidade no Brasil: Agile Brazil38, Agile Trends39 e Agilidade na Prática40, todos 

voltados para a indústria, além do Workshop Brasileiro de Métodos Ágeis41 (WBMA), com 

foco mais acadêmico, representantes do board da Agile Alliance42 no Brasil, além de alguns 

autores do livro Métodos Ágeis para Desenvolvimento de Software (2014). 
 
7.2.4.1.2 Parte II – Avaliação dos níveis de agilidade gerencial 

 

A parte II do questionário teve o objetivo de avaliar os níveis de agilidade gerencial 

sob os seguintes aspectos: adequação dos níveis em relação a sua organização e descrições, e 

do quão natural ele representa a evolução de uma gestão ágil informal até uma gestão ágil 

otimizada e organizacional ágil de projetos. Além disso, avaliou também a adequação entre os 

níveis e os domínios (projeto, programa e portfólio) propostos na Figura 22 (6). 

60% dos especialistas concordaram que não era necessário realizar mudança em 

nenhuma das quatro áreas de processo. A Figura 44 (7) mostra a distribuição desse percentual 

entre os três grupos avaliados (1, 2 e 4). Percebe-se que o grupo 2 (consultores de processo) 

teve um nível de concordância maior, em torno de 70%. 

 
Figura 44 (7)-Q16 - Você acha que a organização e a descrição dos níveis são adequadas para implantar práticas 

de gestão ágil de projetos de forma incremental? 
 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

                                                   
38 http://www.agilebrazil.com/2015/ 
39 http://agiletrendsbr.com/2015/ 
40 http://agilidaderecife.com.br 
41 http://www.agilebrazil.com/2014/wbma/ 
42 http://www.agilealliance.org 
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Dentre aqueles que sugeriram algumas mudanças, podem-se destacar as seguintes: 

“[...] seria interessante ter também uma representação contínua. Esta opção 
é justificável em órgãos públicos, onde algumas áreas não são aplicáveis em 
determinado contextos”; 

“[...] poderia haver uma conexão mais explícita entre o gerenciamento de 
projetos (nivel tático) e o planejamento estratégico”; 

“Fiquei um pouco incomodado com o foco na adoção de práticas e 
processos. Agilidade gerencial está mais relacionado à capacidade do time 
de fazer a gestão do seu trabalho e entregar valor para o cliente do que com 
práticas e processos [...]. De qualquer forma, sugiro um nível pelo menos 
que foque nas pessoas e na formação do time. Talvez esse seria um nível 0”; 

“[...] antes da gestão do projeto, é sugerido ter uma gestão de times/equipe 
sem o conceito de projeto associado”; 

 “[...] o empowerment deveria fazer parte desde o nível 2”; 

“Passaria a gestão ágil com fornecedores para o nível 3 dando um pouco 
mais de leveza ao 2; 

“Uma ausência significativa nos ambientes ágeis de projetos é a gestão da 
capacidade produtiva da equipe. A suposição é que a auto-organização das 
equipes é capaz de avaliar as necessidades de uso das habilidades 
disponíveis e sua disponibilidade ao longo do tempo, levando a problemas 
crônicos de sincronização, escassez ou ociosidade de recursos, má 
distribuição da carga de trabalho, entre outros problemas. Creio que essa 
poderia ser até uma área de processos separada, mas também pode estar 
dentro de alguma já existente”; 

“[...] considero que cabe criar uma área de processo relacionada à 
negócios no nível 3. [...] ou seja, envolve desde a pré-venda até a conclusão 
do projeto; 

“No nível três não poderia ser dividido em dois? Exemplo: Parcialmente 
Padronizado e Padronizado. [...] o segundo (Padronizado) garante que está 
sendo feita a gestão de programas e portfólio na empresa”; 

“O nível "Otimizado" deveria ser chamado de "Otimizando", ou quem sabe, 
"Agilizando", pois a melhoria é contínua e nunca tem fim”. 

A Figura 45 (7) a seguir mostra que em torno de 90% dos especialistas concordaram 

que todos os níveis representam um caminho natural a partir de uma gestão ágil informal até 

uma gestão ágil otimizada e organizacional de projeto. O nível de concordância foi um pouco 

menor (84%) no nível 4. 
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Figura 45(7)-Q17 - Você acha que os níveis de agilidade gerencial representam um caminho natural a partir de 
uma gestão ágil informal até uma gestão ágil otimizada e organizacional de projetos? 

 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

 

Dentre aqueles que sugeriram algumas mudanças, podem-se destacar as seguintes: 

“Eliminação do desperdício pode ser praticado mais cedo”; 

“Imagino que o nível otimizado poderia ocorrer num contexto de projetos; 

“No nível 4 com a Gestão Lean de Projetos, acrescentaria uma etapa 
intermediária para gestão da qualidade, com um controle separado para 
tratamento dos incidentes (bugs)...”; 

“[...] adicionar todos os princípios de Lean para o nível 4 pode não ser um 
caminho tão natural, pois tais práticas não são de simples implantação, são 
muito filosóficas e exigem muita mudança de mentalidade”. 

Em torno de 85% dos especialistas concordaram completamente ou parcialmente 

com a relação proposta entre 46 níveis de agilidade gerencial e os três domínios (projeto, 

programa e portfólio). A Figura 45 (7) mostra que as opiniões não divergem muito quando 

analisadas separadamente entre os grupos (1, 2 e 4). Apenas 6 especialistas discordaram desta 

relação proposta com os domínios. 
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Figura 46 (7)-Q18 - Você acha que a relação dos níveis de agilidade gerencial com os três domínios (projeto, 
programa e portfólio) está adequada? 

 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

 

Dentre aqueles que sugeriram algumas mudanças, podem-se destacar as seguintes: 

“Importante destacar que a não obrigatoriedade de ter gestão de programas 
e portfólio estão adequados a realidades das pequenas empresas e de 
diversas start-ups propensas a utilizar um modelo de gestão ágil. Mas se 
pensarmos que esse modelo possa ser utilizado por empresas que estejam 
acostumadas com CMMI, MPS e outros modelos de maturidade, essas 
questões devem ser endereçadas pois estas empresas podem estar num 
estágio que esse seja o próximo passo de organização/formalização e o não 
endereçamento destas questões pode diminuir a propensão para uma 
mudança para um modelo ágil”; 

“Qualquer taxonomia é um desafio, pois há inúmeras formas de se definir, 
classificar, agrupar, etc. Duas opções de comparação são o “SAFe” e o 
"Tame The Flow43" com o Reliable Scrum”. 

 
Dentre as sugestões dos especialistas nesta etapa da avaliação, as seguintes mudanças 

foram incorporadas à estratégia: 

§  A meta GAO.M3 (Gerenciar Portfólio) e o resultado esperado GAO.M3.RE.1 

deixaram mais clara a necessidade de alinhar os objetivos do portfólio com o 

planejamento estratégico da organização; 

                                                   
43https://leanpub.com/tame-the-flow/ 
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§ Foi enfatizado o conceito de times de alto desempenho no resultado esperado 

PAP.M2.RE.4  e na prática PAP.MP.18; 

§ Alguns conceitos do nível 4, por exemplo, empowerment e eliminação de 

desperdício, foram ressaltados no nível 2, porém mantendo a sistematização 

organizacional no nível 4; 

§ O nome do nível 4 foi alterado para “Em otimização”; 

§ A exigência de ter a gestão de programa e portfólio foi flexibilizada no nível 3; 

§ A referência ao framework SAFe foi reforçada no resultado esperado 

GAO.M3.RE.1 e prática GAO.MP.11. 
 
7.2.4.1.3 Parte III – Avaliação das áreas de processo 

 

A parte III do questionário teve o objetivo de avaliar as áreas de processo sob os 

seguintes aspectos: adequação das áreas em relação a sua organização e distribuição entre os 

níveis. Além disso, avaliar também se o relacionamento entre as áreas de processo está 

adequado, conforme proposto na Figura 24e 25(6).  

76,5% dos especialistas concordaram que o nível 1 não precisa ter área de processo. 

Ao analisar os grupos separadamente (1, 2 e 4), o grupo 1 foi quem sugeriu mais mudanças 

em relação a este nível, conforme se pode observar na Figura 47 (7) a seguir.  

 
Figura 47 (7)-Q19 - O nível 1 ("Inicial") é o único que não possui nenhuma área de processo. Você acha que 

este nível deveria ter alguma área de processo? 
 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
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Dentre aqueles que sugeriram algumas mudanças, podem-se destacar as seguintes: 

“Acho que seria interessante uma área de processo relacionada a gestão de 
times, anterior a gestão de projetos”; 

“[...] PFT - Processo de Formação do Time”; 

“Acredito que deveria ter alguma área com algumas práticas simples de 
projeto, como um planejamento por equipe/projeto. [...], por exemplo, na 
PAP já diz que o time deve ser times adaptativos (auto-organizados e auto-
disciplinados). Como garantir isso nesse nível, se não tem nada no nível 
anterior? Acho que colocar algo fica mais incremental e seguirá um fluxo 
mais natural de agilidade”; 

“Deveria existir algo relacionado ao setup nas organizações, a fim de 
garantir algumas ferramentas básicas e treinamentos para  dar início ao 
mundo ágil dentro das organizações”. 

 
Conforme mostra a Figura 48 (7), com exceção da área de processo GAF (nível 2), 

todas as demais áreas tiveram uma aceitação acima de 90%. A principal sugestão sobre a área 

de gestão de fornecedores é que ela deveria ir para um nível mais alto. Essa mesma sugestão 

havia sido comentada por um dos especialistas no grupo focal 02. No entanto, optou-se por 

mantê-la no nível 2, para tornar a busca pela aderência ao CMMI mais natural. De qualquer 

forma, esta é uma área opcional que só deverá ser atendida caso a empresa, de fato, 

desenvolva projetos no contexto de subcontratação. 

 
Figura 48 (7)-Q21, Q23, Q25 - Adequação das áreas de processo 

 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
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Dentre aqueles que sugeriram algumas mudanças, pode-se destacar as seguintes: 

“Os resultados da implementação de processo de gestão ágil depende do 
estabelecimento de aspectos culturais necessários e, como sugestão, isto se 
aplicaria na definição do processo da formação das equipes de projeto”; 

 “Como é um modelo de gestão, senti falta de questões relacionadas a 
formação ou desenvolvimento (capacitação) de times”; 

“Provavelmente alguma área de processo relacionada ao desenvolvimento 
do capital humano da organização seria benéfica. Agilidade foca muito no 
aspecto humano e pessoal [...]”; 

“[...] inserir uma área de Comunicação/Mudança Organizacional”; 

“Acredito que seria interessante separar a Gestão Organizacional de 
Projetos da Gestão de Portifólio e Programas. Entendo a Gestão 
Organizacional de Processos como algo que padroniza a forma de pensar 
da empresa em relação a seus projetos, e por si só já existe muito para se 
trabalhar nisso, e entendo que isolar isso da Gestão Portfólio e Programas 
seria interessante. Pensando no modelo de referência para possíveis 
certificações, ficaria também mais fácil excluir áreas de processo se a 
empresa justificar que não tem programas ou portfólios”; 

“[...] creio que a gestão da capacidade produtiva dos membros dos projetos 
se encaixaria bem em GAO, pois é uma disciplina crucial para a 
sincronização entre projetos, devido ao compartilhamento de recursos, da 
interdependência entre os projetos, da variabilidade na disponibilidade e, 
principalmente, pela escassez e/ou concentração de habilidades em alguns 
poucos recursos (que são os gargalos do portfólio)”; 

“[...] Abordar um problema de forma iterativa e incremental já é uma forma 
de diminuir os riscos e tratá-lo de forma distribuída. É como se a gestão de 
risco já fosse parte inerente da gestão ágil”; 

“Considero importante a definição de mentoring e até mesmo algum tipo de 
coaching  para trabalhar no desenvolvimento das pessoas. Acredito que, por 
se tratar do nível otimizado, a empresa já tem maturidade para fazer cada 
vez mais e melhor, aumentando a produtividade da equipe mas mantendo a 
motivação e o aprendizado”; 

“[...] Inclusão de nível antes do Otimizado para prever um processo de 
gestão da capacidade, com a previsão e controle do WIP e Tempo Takt”; 

 “Penso no nível 4 como uma evolução, sugere-se alguma área voltada a 
medição e indicadores com um maior controle, como automação dos 
indicadores”; 

“Talvez GLP possa ser classificado como uma competência ortogonal aos 
níveis, e não um nível avançado”; 

“No propósito está descrito que o objetivo seria baixar custos e melhorar a 
produtividade. Porém, esses dois fatores são meios, e não fins de se atingir 
uma meta organizacional. Baixar custos por exemplo pode não ser viável, 
imagine que em determinadas situações seja necessário aumentar custos 
(ex: aumento do quadro, compra de equipamentos, investimentos em 
treinamentos, etc). Eu focaria no nível 4 em melhoria da performance da 
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organização, cuja forma de medição fosse extraída de uma área de processo 
focada em medições, a qual poderia estar no nível 2”; 

“É relevante ter incluído nesta área a questão da inovação”. 

Alguns comentários não foram considerados porque o respondente mudou de ideia 

quando entendeu mais os detalhes nas partes seguintes do questionário. Por exemplo, um 

especialista tinha sugerido que parte da área de processo de gestão de risco (GAR) fosse para 

o nível 2, mas, na verdade, a área de processo Planejamento de Projeto (PAP) já possui um 

resultado esperado de identificação de risco e Acompanhamento Ágil de Projeto (AAP) 

possui um resultado esperado para monitoramento do risco. 

Sobre as áreas de processo ilustradas no Capítulo 6 (Figuras24 (6) e 25 (6)), a maior 

parte dos respondentes (85%, aproximadamente) concordou (completamente ou parcialmente) 

com a forma como as áreas se relacionam. Uma parcela pequena dos grupos 1 e 4 discordou 

parcialmente das relações, 5,6% e 7,1%, respectivamente, conforme ilustra a Figura 49 (7). 

 
Figura 49 (7)-Q26 - Você considera que o relacionamento entre as sete áreas de processo está adequado? 

 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

 

Dentre aqueles que sugeriram algumas mudanças, podem-se destacar as seguintes: 

“[...] GAF e GAM, poderiam gerar riscos que devem ser tratados pelo 
GAR”; 

“GLP poderia se comunicar também com os processos de engenharia 
diretamente pois existem aspectos técnicos diretamente relacionados com a 
equipe de engenharia (retrospectiva / lições aprendidas) que podem/devem 
ser compartilhados no nível organizacional como uma base de 
conhecimentos”; 
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“Os processos de engenharia fornecem técnicas e abordagens ágeis de 
desenvolvimento, tais como o TDD, BDD, etc., que pode requerer controles 
diferenciados no Kanban do projeto e portfólio. Sendo assim, é preciso 
incluir as entradas no GAO vindas da engenharia; 

“[...] esclarecer onde está definição do Backlog (escopo) do projeto [...]”. 

Dentre as sugestões dos especialistas nesta etapa da avaliação, as seguintes mudanças 

foram incorporadas à estratégia: 

§ Alguns conceitos de formação de time foram adicionados ao longo da estratégia. 

Especificamente no nível 2, foi enfatizado o conceito de formação de times com 

alto desempenho no resultado esperado PAP.M2.RE.4 e na prática PAP.MP.18; 

§ Previsão de coaching na prática PAP.MP.19 do resultado esperado PAP.M2.RE.4, 

além do que já estava previsto no resultado esperado AAP.M1.RE.2; 

§ Melhoria na descrição a área de processo GLP (nível 4) para considerar a melhoria 

da performance da organização e inovação; 

§ Melhorias na figura com os relacionamentos entre as áreas de processo: relação 

entre os “Processos de Engenharia” e  “GAO” sobre as abordagens ágeis utilizadas 

no desenvolvimento do software, visto que essas podem impactar no processo de 

gestão do projeto” e a relação entre “GLP” e os “Processos de Engenharia”, uma 

vez que a otimização do processo e lições aprendidas no processo de gestão podem 

ser oriundas do processo de desenvolvimento. 

 

7.2.4.1.4 Parte IV – Avaliação das metas 

 

A parte IV do questionário teve o objetivo de avaliar as metas sob os seguintes 

aspectos: adequação das metas em relação a sua descrição e distribuição entre as áreas de 

processo. Além disso, avaliar também a premissa que a meta pode ser considerada um 

componente obrigatório da estratégia.  

Em relação à descrição das metas, 63% dos especialistas concordaram que nenhuma 

mudança é necessária nas setes metas apresentadas. 21% sugeriram ajustes e 6% sugeriram a 

inclusão de novas metas. Apenas uma pessoa solicitou a exclusão de uma meta e duas pessoas 

sugeriram a unificação de metas. Ao analisar os dados por grupo separadamente (1, 2 e 4), o 

grupo 1 teve uma taxa menor de concordância (56%), conforme ilustra a Figura 50 (7). 
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Figura 50 (7)-Q27 - As metas apresentadas nos níveis 2, 3 e 4 estão adequadamente descritas? 
 

 
 

Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
 

Em relação à distribuição das metas entre as áreas de processo, 72% dos especialistas 

concordaram que nenhuma mudança é necessária. 22% sugeriram ajustes e 13% sugeriram a 

inclusão de novas metas. Apenas uma pessoa solicitou a exclusão de uma meta e outra pessoa 

sugeriu a unificação de metas. Ao analisar os dados por grupo separadamente (1, 2 e 4), o 

grupo 2 teve uma taxa menor de concordância (69%), conforme ilustra a Figura 51 (7). 

 
Figura 51 (7)-Q28 - As metas apresentadas nos níveis 2, 3 e 4 estão adequadamente distribuídas? 

 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
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Dentre aqueles que sugeriram algumas mudanças, podem-se destacar as seguintes: 

“PAP: incluir meta de obtenção de acordos com o Cliente / Usuários, 
inclusive quanto ao comprometimento em aceitar mudanças no decorrer do 
projeto”; 

“Sinto falta do aspecto pessoas (people factor, peopleware), isto é muito 
forte no management 3.0, por exemplo, e no próprio Manifesto. Você cita 
isto em PP, mas ainda achei pouco. Vejo isso como algo fundamental para 
estar presente nas descrições das áreas [...]”; 

“GAO: incluir Gerenciar Programas com o objetivo de planejar e controlar 
o ciclo de vida de um programa”; 

“GLP: incluir Monitorar Desempenho: visando projetar e avaliar os 
resultados de desempenho em função das melhorias”; 

“[...] sendo incremental, discordo que GLP seja a última a ser implantada”; 

“Eu acho que o nível 2 está com uma certa sobrecarga e, por isso, eu acho 
que deve ser redistribuído com o nível 3”; 

“A meta de número 12 (promover comunicação entre todas as partes 
interessadas) deveria ser movida para a área AAP, com foco na 
comunicação do andamento do projeto para o acompanhamento das partes 
interessadas”; 

"Promover comunicação ágil" está relacionada ao GAO e só aparece no 
nível 3, mas poderia ser considerada uma meta "secundária" da área de 
processo PAP do nível 2, por exemplo”; 

“Na gestão ágil, as etapas são mais misturadas, não podem ser tão 
estabelecidas. Podem ser medidas sim, e classificadas de acordo com o 
nível, mas devem ser estimuladas desde o nível 1”; 

“Meta 14 (otimizar os processos de gestão ágil de projeto): sugiro alteração 
para que ela seja dividida em duas ou mais metas, para que os princípios do 
Lean possam ser implantados de forma incremental”. 

 
Em relação à obrigatoriedade das metas, 65% dos especialistas concordaram 

(totalmente ou parcialmente) que todas as quatorze metas podem ser consideradas 

obrigatórias, porém, teve um alto grau de discordância (total ou parcial) de 32%. 3% não 

emitiram opinião. Ao analisar os dados por grupo separadamente (1, 2 e 4), o grupo 4 foi o 

que apresentou a maior taxa de concordância (50%), conforme ilustra a Figura 52 (7). No 

entanto, os 43 comentários dos especialistas se concentraram em questionar a obrigatoriedade 

das metas de GAF e da meta de gerenciar portfólio de GAO. No questionário, não tinha 

ficado claro que GAF era uma área opcional. 

 

  



217 

 

 

 

Figura 52 (7)-Q29 - As metas apresentadas podem ser consideradas obrigatórias independente do contexto do 
projeto? 

 

 
 

Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
 

Dentre as sugestões dos especialistas nesta etapa da avaliação, as seguintes mudanças 

foram incorporadas à estratégia: 

§ O foco nas pessoas foi mais bem descrito ao longo das metas e resultados 

esperados; 

§ As características da GLP relacionadas com melhoria contínua foram melhores 

esclarecidas nas demais áreas de processo. No entanto, a melhoria sistemática 

(organizacional) foi mantida no nível 4. O mesmo vale para a questão da 

comunicação ágil, que inicia desde o nível 2, mas que se torna organizacional a 

partir do nível 3; 

§ A meta de “Gerenciar Portfólio” passou a ser opcional a critério das características 

da organização. 

 

7.2.4.1.5 Parte V - Avaliação dos resultados esperados e melhores práticas 

 

A parte V do questionário teve o objetivo de avaliar os resultados esperados e as 

melhores práticas sob os seguintes aspectos: adequação dos resultados e práticas em relação a 

sua descrição e distribuição entre as metas. 
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A área de processo que teve o menor número de concordância sobre o conjunto de 

resultados esperados e práticas foi PAP: 67,2% dos especialistas concordaram que nenhuma 

mudança seria necessária. Por outro lado, GAR com 80,6% de concordância foi a área de 

processo que teve o maior nível de concordância em relação à descrição e distribuição dos 

resultados esperados e melhores práticas. O grupo que mais contribuiu para esse cenário foi o 

grupo 2, com 55,6% em PAP e 89% em GAR. 

Os grupos 1 e 4 tiveram aceitação de mais de 70% em todas as áreas de processo. 

Apenas o grupo 2 que teve uma aceitação abaixo de 70% em PAP (55,6%), GAF (66,7%) e 

GAO (66,7%), como ilustram as Figuras 53 a 55 (7) a seguir. 

 
Figura 53 (7)-Q30 a Q36 - Os resultados esperados e as práticas estão adequadamente descritas e distribuídas 

nas áreas de processo (Grupo 01)? 
 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
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Figura 54 (7)-Q30 a Q36 - Os resultados esperados e as práticas estão adequadamente descritas e distribuídas 
nas áreas de processo (Grupo 02)? 

 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

 
Figura 55 (7)-Q30 a Q36 - Os resultados esperados e as práticas estão adequadamente descritas e distribuídas 

nas áreas de processo (Grupo 04)? 
 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
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Dentre aqueles que sugeriram algumas mudanças, podem-se destacar as seguintes: 

§ PAP: 
“Com relação a arquitetura (para apoiar na definição do escopo), seria 
interessante analisar o que SAFe define como ‘arquitetura proposital’ e as 
práticas relacionadas à arquitetura no XP como o uso de Spikes”; 

§ AAP: 
“Particularmente sou a favor de uma boa comunicação (constante) 
durante o projeto, mas diariamente como uma regra, não”; 

“Coaching poderia ser tratado no nível 3”; 

“Incluir a gestão de issues do projeto, que é um papel do GP mas deveria 
ser compartilhado/identificado com a equipe nas iterações diárias”. 

§ GAM: 
“Substituir ‘produzir’ por ‘acumular’ débito técnico”; 

"’As mudanças no projeto são gerenciadas’", nem todas as mudanças 
precisam ser aceitas, mas precisam ser gerenciadas através de um 
processo de mudança; 

“[...] realizar BDD pode ir ao encontro a TFD ou TDD”; 

“[...] tenho a arquitetura como a materialização de parte da visão do 
produto, juntamente com a prototipação da UX”; 

“Com relação ao "time-boxing", já temos diversas evidências que isso nem 
sempre é adequado. Equipes que usam Kanban podem decidir seguir um 
fluxo contínuo de ‘features’, e estabelecer uma gestão de ‘releases’ para 
decidir quando liberar um conjunto de ‘features’”. 

§ GAF: 
“Gestão de fornecedores no contexto de projetos ágeis é algo novo para 
mim. Vejo com mais frequência as empresas utilizarem métodos ágeis 
contextualizada em projetos de desenvolvimento de software, porém as 
atividades externas como a gestão dos fornecedores seguem metodologias 
tradicionais (padrões do PMI). Na prática, o fornecedor, ao entrar em um 
time Scrum, deve ignorar o seu "status quo" de fornecedor para vestir a 
camisa de membro do time”; 

“Sugiro usar o termo ‘gestão visual’, exemplificando com Kanban, mas 
não limitando-se a Kanban”; 

“Geralmente terceiros não gostam de ser micro-gerenciados e acabam por 
se comprometer apenas com prazos de entregas (ou SLAs). Assim, uma 
melhor forma de monitorá-los pode ser com uma técnica da TOC chamada 
DBM (Dynamic Buffer Management)”. 

§ GAR: 
“Não criaria um backlog separado de risco. Pensaria em algo mais 
atrelado ao backlog do projeto”; 
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“Acredito que ao incorporar gestão de risco, podemos pensar em 
incorporar ao modelo como melhores práticas o uso de um backlog com 
riscos e o uso de um burndown de riscos para acompanhamento”; 

“Métodos ágeis mitigam riscos de forma intrínseca, não é necessário seu 
gerenciamento formal”; 

“Outra técnica da TOC que ajuda muito na gestão de riscos são os 
Processos de Raciocínio. Em particular, quando desenvolvemos a Árvore 
da Realidade Futura (ARF) é comum identificarmos potenciais problemas 
e, portanto, desenhamos algumas Reservas contra Ramificações Negativas 
(RRN), que contêm tanto os riscos quanto as ações para serem 
eliminados/mitigados. A Árvore da Realidade Atual (ARA) pode ser 
utilizada em retrospectivas para mapear a situação atual (a iteração que 
está terminando), identificar problemas-raízes e propor soluções para as 
próximas iterações. A Evaporação de Nuvem (EN) é uma das melhores 
técnicas para se definir e remover conflitos/impedimentos. A Árvore de 
Objetivos (AO, também conhecida como Mapa de Objetivos 
Intermediários, MOI) pode ser criada para gerar a visão e o consenso 
para o projeto/produto. E, finalmente, a Árvore de Pré-Requisitos (APR) 
pode ser usada para definir um plano de alto nível para o projeto e/ou 
para as iterações. Outra sugestão: no lugar do "brainstorming" eu 
colocaria a técnica dos Seis Chapéus do Pensamento, do Edward De 
Bono. Mapas Mentais e quadros Kanbans são também ótimos veículos de 
organização e comunicação dos riscos”. 

§ GAO: 
“Há muitos termos técnicos utilizados, sugiro um glossário”; 

“Sugiro dar uma olhada nas etapas referentes a programa e portfólio do 
SAFe para incorporar algumas melhores práticas dentre as citadas como 
reuniões diárias ‘scrums of scrum’ com foco em integração para 
programas”; 

“Apenas sugiro que o uso do Kanban como única abordagem seja 
analisada. WIPs pode ser citados sem necessariamente adotar o sistema 
Kanban. As interações diárias são recomendadas, mas também podem não 
ser possíveis dependendo do time (distribuído, part-time, etc.).”. 

§ GLP: 
“Senti falta das práticas de team building e performing”; 

“TOC, Lean e Seis Sigma são consideradas as mais influentes 
metodologias para melhoria contínua de processos. Cada uma propõe sua 
filosofia, abordagem, processos, técnicas, ferramentas e artefatos. E elas 
se complementam muito bem, como já demonstrado na indústria e na 
academia, onde a combinação ficou conhecida como TLS (TOC-Lean-
Sigma). Assim, eu incluiria outras práticas sugeridas pelo trio, para 
ampliar a visão e deixar o modelo mais útil para as diferentes 
"personalidades" das organizações.”. 

 
Dentre as sugestões dos especialistas nesta etapa da avaliação, as seguintes mudanças 

foram incorporadas à estratégia: 
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§ Foram adicionados mais dois exemplos de produtos de trabalho em PAP.M2.02: 

‘Arquitetura proposital’ (SAFe) e Spike (XP); 

§ Foi esclarecido que a periodicidade das reuniões “diária” é uma boa prática, mas 

caberá ao time decidir a periodicidade que melhor lhe convém em função de 

características como time distribuído, part-time, etc.; 

§ Na prática GAM.MP.02, trocar “Não produzir débito técnico” por “Evitar débito 

técnico”; 

§ Adicionar a prática do Behavior-Driven Development (SMART, 2014) para ajudar 

no baixo custo da mudança; 

§ Deixar claro que pode ser utilizado outros mecanismos de gestão visual, não apenas 

o Sistema Kanban (gestão de fornecedores e gestão de portfólio); 

§ Na gestão dos fornecedores e do portfólio, além do Kanban e Scrum, também foi 

citada uma técnica da TOC chamada Dynamic Buffer Management (DBM), onde 

cada ordem de serviço (ou entregável) passa a ser monitorada de acordo com sua 

data de entrega relativa à data de hoje, nas zonas vermelha (dentro de 7 dias, por 

ex.), amarela (dentro de 14 dias) e verde (mais de 14 dias). A necessidade de 

contato com os fornecedores aumenta de acordo com a proximidade da entrega (ou 

das respectivas cores). Esse indicador visual único para acompanhar o desempenho 

dos terceiros é de extrema simplicidade e valor para os líderes da organização e 

também dos próprios terceiros; 

§ Foi criado um glossário com os termos mais específicos utilizados nas melhores 

práticas e nos exemplos de produtos de trabalho; 

§ Foi explicitada a referência do Scrums of Scrum na prática GAO.MP.05. 

 

7.2.4.1.6 Parte VI – Avaliação final sobre a estratégia apresentada 

 

A parte VI do questionário teve o objetivo de avaliar os seguintes aspectos da 

estratégia: existência de contradições em relação aos valores e princípios do manifesto ágil e 

às metas específicas das áreas de processo de gestão de projetos do CMMI-DEV. Além disso, 

avaliar também a real necessidade da existência de uma estratégia para orientar as 

organizações de desenvolvimento de software, a facilidade de implantação de tal estratégia, a 

probabilidade de utilização por parte do especialista e, por fim, uma questão aberta sobre os 
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benefícios e desafios que a estratégia apresentada pode trazer às organizações que buscam 

aderência ao CMMI-DEV. 

Após avaliar os níveis, áreas, metas, resultados e práticas, os especialistas analisaram 

se a estrutura apresentada possuía alguma contradição com o manifesto ágil (valores e 

princípios). Conforme ilustra a Figura 56 (7), 76% não identificaram nenhuma contradição.  

Ao analisar esta questão por cada grupo individualmente, o grupo 1 foi quem 

apresentou o menor percentual de concordância (72,2%) contra 87,7% do grupo 4, como se 

pode observar na Figura 57 (7). O grupo 1 é formado, principalmente por profissionais com 

vasto conhecimento em agilidade. 

 
Figura 56 (7)-Q37 - A estrutura apresentada possui alguma contradição com o manifesto ágil quantos aos seus 

valores e princípios (grupos 1, 2 e 4)? 
 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
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Figura 57 (7)-Q37 - A estrutura apresentada possui alguma contradição com o manifesto ágil quantos aos seus 
valores e princípios (por grupo)? 

 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

 

Pelos comentários, ficou claro que a principal preocupação é se a estratégia proposta 

exigirá a adoção de todas as práticas expostas. As duas pessoas que identificaram 

possibilidades de contradição de alto impacto ficaram com essa impressão. Não ficou claro 

para elas o conceito de “Catálogo de melhores práticas”. 

Os principais comentários foram: 

“Não considero que existe nenhuma contradição. Há, a meu ver, uma 
valorização do processo ao mesmo tempo que se mantém fiel a valorização 
da relação/iteração entre os indivíduos”; 

“Não vejo uma contradição explícita. No entanto, vejo que a proposta torna 
a aplicação do manifesto ágil mais custosa no contexto de projetos, 
programas e portfólios, aderindo às práticas do CMMI que, de certa forma, 
são questionadas por isso no meio”; 

“[...] processos podem parecer mais importante que pessoas e interações”; 

“Cito como impacto moderado pois, assim como o RUP foi mal 
interpretado, e muita gente achava que RUP era pesado pois tinha que fazer 
tudo que tinha, o mesmo pode acontecer aqui. De alguma forma, acredito 
que é importante deixar explícito e estampado que o estabelecimento de 
processos e a documentação sugerida deve ser feita apenas quando existe 
necessidade. Se isso não ficar explícito ou não for sua intenção, acho que 
irá contradizer o manifesto pois aparenta que ter um processo bem 
estabelecido e documentado é algo mais importante do que os indivíduos e a 
interação entre eles”; 
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“Há muitos anos venho praticando e falando dos benefícios que Agile e 
CMMI trazem para organizações de software, e acho que esse modelo que 
você está propondo é mais uma evidência dessa sinergia”; 

“É muito fácil valorizar a prática em vez de praticar os valores. Entretanto, 
penso que todas as práticas aqui citadas vão ser executadas sob a égide do 
manifesto ágil”. 

Em seguida, os especialistas analisaram se a estrutura apresentada possuía alguma 

contradição no atendimento às metas específicas das áreas de processo de gestão de projetos 

do CMMI-DEV. Conforme ilustra a Figura 58 (7), 79% não identificaram nenhuma 

contradição e 13% afirmaram que não tinham conhecimento suficiente para fazer essa análise, 

o que é natural, considerando que no grupo 1 o foco são profissionais com conhecimento em 

agilidade e processos baseados em modelos de maturidade, mas, não necessariamente todos 

conhecem a fundo os detalhes do modelo do ponto de vista de implantação e avaliação. 

Situação similar ocorre no grupo 4 com os professores e/ou pesquisadores. Portanto, apenas 

8% dos especialistas identificaram contradições (6% de baixo impacto e 2% de impacto 

moderado). 

Ao analisar esta questão por cada grupo individualmente, o principal ponto de análise 

é em relação ao grupo 2, onde 16,7% (3 pessoas) identificaram contradições de baixo impacto 

em relação ao CMMI, como ilustra a Figura 59 (7). Este é o grupo dos conhecedores em 

modelos de maturidade com experiência em consultoria, implantação e avaliação. 

 
Figura 58 (7)-Q38 - A estrutura apresentada possui alguma contradição no atendimento das metas específicas 

das áreas de gestão de projetos do modelo CMMI-DEV (grupos 1, 2 e 4)? 
 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
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Figura 59(7)-Q38 - A estrutura apresentada possui alguma contradição no atendimento das metas específicas 
das áreas de gestão de projetos do modelo CMMI-DEV (por grupo)? 

 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

 
Os principais comentários foram: 

“Acho que a parte de custos precisa ser melhor explorada”; 

“[...] falta uma baseline de escopo”; 

“Não contradiz, mas não contempla o modelo completo. [...] mas, entendo 
que não seja mesmo o foco contemplar”; 

“É claro que algum Lead Appraiser mais "ortodoxo" pode achar 
vulnerabilidades numa organização mais ágil [...], mas o importante é que 
ela esteja entregando produtos e serviços de alta qualidade para seus 
clientes, enquanto tem saúde financeira pra continuar funcionando e 
crescendo [...]”; 

“Como o CMMI trata a unidade projeto, não é obrigatório o tratamento do 
portfólio de projetos (que é inclusive uma das diferenças do MPS.BR), mas 
acho essa questão interessante para as empresas que trabalham voltadas 
para projetos”; 

“[...] as práticas apresentadas são formas de interpretar o modelo CMMI; o 
cuidado maior é em relação à volatilidade da informação. E uma análise 
‘de-para’ seria necessário para garantir 100% de cobertura das práticas 
específicas, mas me parece muito próximo”. 

De forma objetiva, os dois pontos que foram ressaltados como ausência foi o 

detalhamento dos custos e uma baseline de escopo. Em relação aos custos, a estratégia 

apresentada contempla um resultado esperado (PAP.M1.RE.5), porém o detalhamento faria 

parte da definição do processo da empresa que faria uso da estratégia e, portanto, não caberia 

detalhar a forma de controlar os custos na estratégia. Em relação à baseline de escopo, a 

estratégia contempla um resultado esperado (PAP.M1.RE.1) e uma prática (PAP.MP.01) que 
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tratam da criação da visão do produto e uma prática para criação do backlog do produto 

(PAP.MP.05). Caberia, portanto, o processo da organização definir o processo de 

estabelecimento das respectivas baselines, não comprometendo a estratégia, a agilidade e nem 

o modelo CMMI-DEV. 

Em seguida, os especialistas avaliaram a necessidade da estratégia apresentada para 

orientar as organizações de desenvolvimento de software na implantação de práticas ágeis de 

gestão de projetos aderentes ao CMMI. Conforme ilustra a Figura 60 (7), apenas 2% acharam 

pouco necessária, enquanto 98% ficaram divididos entre necessária, muito necessária e 

extremamente necessária. 

 
Figura 60 (7)-Q39 - Como você avalia a necessidade da estratégia apresentada (grupos 1, 2 e 4)? 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

 
Figura 61(7)-Q39 - Como você avalia a necessidade da estratégia apresentada (por grupo)? 

 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
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Não houve nenhum comentário negativo nessa questão. Os dois primeiros 

comentários abaixo apontam para questões em relação às empresas públicas e as mudanças 

culturais. Empresas públicas, em geral, necessitam gerar mais evidências sobre o projeto em 

função dos contratos e necessidade de fiscalização por órgãos regularatórios, ou ainda, 

precisam estabelecer um escopo o mais detalhado possível e documentar qualquer mudança. 

Isso, de fato, vai contra alguns valores e princípios ágeis, porém, são características 

intrínsecas ao tipo de organização e está além da estratégia aqui proposta.  

Em relação às mudanças culturais, de fato, esse é um aspecto apontado por quase 

todas as pesquisas que analisam implantação de processos em geral, inclusive métodos ágeis. 

Segundo a VersionOne (2015), as barreiras culturais são apontadas como a principal causa de 

adoção de agilidade (44% dos respondentes concordaram com isso) e 36% identificaram que a 

falta de suporte para a mudança cultural é uma das principais causas de falha na adoção de 

agilidade. 

Os principais comentários foram: 

“Extremamente válida esta estratégia, no entanto, seria interessante 
verificar o caso de organizações públicas que necessitam evidenciar 
formalmente suas atividades”; 

“A cultura das empresas e dos clientes precisaria ser fortemente trabalhada 
para uma adoção bem sucedida de tais práticas”; 

“A grande problemática das abordagens de qualidades tradicionais (CMMI, 
MPS.BR etc.) são os contrastes com empresas que trabalham com projetos 
ágeis, pois se conflitam na sua implantação. O trabalho aqui proposto visa 
suavizar essas diferenças”; 

“Ela cria uma variação importante e atual para planejamento e 
acompanhamento de projetos que estão envolvidos com avaliações no 
CMMI”; 

“Acho bem relevante e seria muito esclarecedor para quem inicia este 
trabalho”; 

“Auxilia a implantação de processos ágeis dentro de uma organização, pois 
muitas vezes as mesmas não sabem por onde começar”; 

“A estratégia é necessária independentemente do CMMI. Como a 
implantação e manutenção de CMMI tende a ser complexa, quanto mais 
orientação, melhor”; 

“É uma proposta ‘pé no chão’ e realista para muitas empresas de 
desenvolvimento de SW. Algumas organizações precisam ignorar as 
discussões ideológicas sobre agilidade X modelos de qualidade porque o 
mercado exige que elas trabalhem e convivam com as duas coisas. 
Iniciativas como esta ajudam as empresas nisso”; 
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“A gestão de projetos é a área mais citada nos estudos que abordam 
maturidade e agilidade em conjunto, logo é de fundamental importância 
uma estratégia que oriente essa utilização”; 

“Se o foco da empresa é ser CMMI, e ainda assim ágil, entao é 
extremamente útil. Mas se o foco é ser agil sem ter o CMMI, então pode 
ajudar como guia para a maturidade”; 

“[...] só vejo sucesso dado que a estratégia esteja alinhada e realmente 
aponte para valores e princípios realmente ágeis”; 

“Como o CMMI é focado em evidências, entendo como necessária a 
existência da estratégia. Caso contrário, acredito ser difícil manter práticas 
ágeis e atender CMMI de forma conjunta”; 

“Como guia para quem está começando ou quer melhorar, acho que é um 
modelo útil”; 

“Observo uma grande dificuldade das organizações ao adaptar um processo 
ágil às necessidades de evidência exigidas pelo modelo CMMI. Ter uma 
orientação sobre esta implantação é extremamente necessária”; 

“Extremamente necessária, pois com a adoção de tais práticas permitimos 
um processo mais leve, e com retorno agregado de informações/ações que 
são úteis para a vida de um projeto”; 

“A indústria de TI há muito devia ter uma estratégia aceita pela 
comunidade”. 

Em seguida, os especialistas avaliaram a facilidade de implementação da estratégia 

apresentada com relação às organizações que buscam aderência ao CMMI. Conforme ilustra a 

Figura 62 (7), 66% dos especialistas avaliaram a estratégia com relativa simplicidade de 

implementação (muito simples, simples e regular), enquanto que 31% consideraram 

moderadamente complexa e 3% muito complexa. O principal ponto de atenção é analisar os 

motivos dos 31% que identificaram uma complexidade moderada. Ao analisar os grupos 

separadamente, como ilustra a Figura 63 (7), percebe-se que a dificuldade maior está 

concentrada no grupo 1 (profissionais de agilidade), com 36%, seguido do grupo 2 

(consultores de processo) com 27,8% e do grupo 4 (professores e/ou pesquisadores) com 

21,4%. 
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Figura 62 (7)-Q40 - Como você avalia a facilidade da estratégia apresentada (grupos 1, 2 e 4)? 
 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

 
 

Figura 63 (7)-Q40 - Como você avalia a facilidade da estratégia apresentada (por grupo)? 
 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

 
Nesse sentido, os principais comentários estão relacionados com mudança cultural da 

organização, também citada na questão anterior, e necessidade de conhecimento técnico em 

agilidade. 

Comentários relacionados com mudanças culturais: 

“A estratégia apresentada não parece ser difícil de implantar, mas a 
mudança cultural envolvida torna o trabalho complexo, principalmente 
numa organização que venha trabalhando pensando numa aderência ao 
CMMI. O desafio não é e nunca foi de processo, e sim de cultura, mas a 
apresentação destas mudanças numa forma estruturada semelhante ao que 
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já se está acostumado quando se referimos a modelos de maturidade pode 
ser uma ferramenta de ajuda valiosa”; 

“[...] vai depender da cultura da organização e também da resistência das 
pessoas”; 

“A implementação da estratégia é realmente simples. Acredito que a 
dificuldade maior para as empresas é a mudança cultural, para aquelas que 
não trabalham com práticas ágeis. Mas o caminho inverso, para empresas 
que já são ágeis e precisam do CMMI, a estratégia me parece bem 
tranquila”; 

“Qualquer tentativa de aumento de capacidade e maturidade deve passar, 
necessariamente, pela mudança cultural, que por si só já é um obstáculo 
significativo. [...] sempre o aspecto humano domina os esforços de qualquer 
iniciativa de mudança, e geralmente determina seu sucesso ou fracasso”; 

“A adoção (ou transformação!) ágil demanda mudanças culturais não 
aderentes a cultura da organização”; 

“Uma estratégia para ficar aderente ao CMMI nunca pode ser considerada 
simples. No entanto, acredito que se uma empresa já está acostumada em 
buscar a aderência, existe uma simplificação significativa na estratégia 
apresentada”; 

Comentários relacionados com dificuldades técnicas: 

 “Exige o conhecimento em metodologias ágeis”; 

“Requer bastante conhecimento nos conceitos do mundo ágil”; 

“Requer um consultor experiente para apoiar a organização”;  

“Acho que há muitos conceitos que precisam ser explicados. Há muitos 
termos técnicos”; 

Demais comentários: 

“Não é fácil, pois envolve várias áreas da organização. O material aqui 
apresentado é muito bom, especialmente para o departamento de TI. Mas o 
maior desafio é o alinhamento e o envolvimento além de TI”; 

“Toda estratégia requer um esforço por mais simples que pareça. Precisa 
treinar as pessoas, criar a cultura, definir responsabilidades, etc. Conhecer 
metodologias ágeis pode ser mais natural hoje em dia, mas não 
necessariamente implica que está sendo adotada corretamente”; 

“Fica mais difícil quando sobe o nível para programa e portfólio, por 
exemplo”; 

“Para os adeptos do mundo ágil esta estratégia ainda apresenta rigidez em 
alguns aspectos, os quais devem apresentar resistência de serem 
implantadas, porém, o sequenciamento permitirá romper a resistência mais 
gradualmente. Porém, ainda é um passo grande o nível 2, com muitas 
implantações de processos. Uma visão dinâmica dos níveis e suas interfaces, 
gradualmente montando a relação entre os processos ajuda no entendimento 
da estratégia”; 
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“Tudo que envolve os últimos níveis da maturidade, onde contempla o 
envolvimento de toda empresa é mais complicado. Inclusive, pelo fato de 
termos empresas grandes com projetos de diferentes naturezas e com 
peculiaridades que torna o processo menos singular”; 

“Comparando ao que já vi e vivi no CMMI, essa estratégia é mais simples 
de implementar”. 

Em seguida, os especialistas avaliaram a probablidade de utilizar a estratégia 

apresentada para implantar gestão ágil de projeto. Conforme ilustra a Figura 64 (7), 73% dos 

especialistas apontaram como sendo ‘muito provável’ ou ‘extremamente provável’ de utilizá-

la. Se considerarmos aqueles que apontaram como ‘provável’, a adesão aumenta para 92%. 

Ao analisar os grupos separadamente, todos apontaram uma probabilidade acima de 70%, se 

considerar as duas escalas mais altas. Uma parcela muito pequena de cada grupo ficou entre 

‘pouco provável’ e ‘extremamente improvável’, conforme mostra a Figura 65 (7). 

 
Figura 64 (7)-Q41 - Qual a probabilidade de você utilizar a estratégia apresentada para implantar 

gestão ágil de projetos (grupos 1, 2 e 4)? 
 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 
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Figura 65 (7)-Q41 - Qual a probabilidade de você utilizar a estratégia apresentada para implantar 
gestão ágil de projetos (por grupo)? 

 

 
Fonte:Elaborada pelo autor (2015) 

 

Comentários favoráveis: 

“[...] usaria considerando uma empresa que tenha o CMMI como objetivo 
estratégico”; 

“O modelo apresentado é muito rico e inovador no mercado. Vejo como 
estratégico para empresas que pensam em manter-se aderentes ao CMMI-
DEV sem perder a adoção às práticas ágeis”; 

“Com certeza usaria esta estratégia para implantação de uma gestão ágil de 
projetos, tanto em empresas que tenha seus processos mais aderentes ao 
CMMI ou a outros modelos de maturidade quanto a empresas que não tenha 
esse perfil, mas que possuam uma gestão ad-hoc”; 

“Acredito ser uma estratégia interessante de se aplicar, de forma gradativa, 
no meu trabalho”; 

“Pelo caráter didático da estratégia, que exemplifica práticas que podem 
ser usadas, é extremamente provável a sua adoção em uma implantação de 
gestão ágil de projetos”; 

“Já temos a gestão ágil na nossa empresa, mas por curiosidade, reavaliaria 
todos os pontos para confirmar em qual nível estamos. O foco da empresa 
também não é o certificado CMMI, apenas as boas práticas e muita 
agilidade”; 

“De forma muito similar a sequência do CMMI, iniciar com a Gestão de 
Projetos é o melhor caminho”; 

“Gostaria de ver isso num livro para eu poder utilizar e mencionar”; 

“Atualmente não estou trabalhando diretamente no mercado com 
metodologias ágeis/modelos de maturidade, entretanto poderia utilizar essa 
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pesquisa para fins acadêmicos demonstrando para os alunos a possibilidade 
de alcançar a maturidade de processo sem deixar de ser ágil”; 

“Como pesquisador me interesso em experimentar novos paradigmas”; 

“Após conhecer melhor o modelo poderei tentar usar algumas ideias na 
minha organização”; 

“Após quase 3 horas de trabalho, finalmente concluí minha resposta à sua 
pesquisa! Gostei bastante do modelo e fiz alguns comentários que, espero, 
ajudem a melhorar ainda mais. Quando puder, me mande o modelo 
atualizado que eu quero testar algumas coisas aqui na empresa (Austrália). 
Vejo esse trabalho com bons olhos e desejo que seja coroado de êxito e 
publicado em breve, para o benefício da comunidade de software brasileira 
e até mundial”. 

 

Comentários desfavoráveis: 

“Poderia usar como referência ou inspiração, mas não como estratégia a 
ser seguida”; 

“Alguns poucos pontos eu não concordo (ou não entendi corretamente), mas 
vejo a estratégia como um bom guia e um ótimo "checklist" de boas 
práticas”; 

“A aplicação da estratégia proposta depende muito do tipo da 
organização”. 

 
E, por fim, os especialistas responderam uma questão aberta sobre quais são os 

benefícios e/ou desafios que a estratégia apresentada pode trazer às organizações que buscam 

aderência ao CMMI. As Figuras 66 (7) e 67 (7) representam o percentual de ocorrência dos 

principais comentários dos grupos 1, 2 e 4. 
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Figura 66 (7)- Desafios apontados pelos especialistas 
 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor (2015) 
 

Figura 67 (7)- Benefícios apontados pelos especialistas 
 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor (2015) 
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7.2.4.2 Questionário resumido – Grupo 3 

 

As subseções a seguir descrevem a análise dos dados do grupo 3, que utilizou o 

questionário resumido (Apêndice C). Dez especialistas foram convidados, baseado nos 

critérios da disponibilidade e reconhecimento internacional. Quatro aceitaram participar. 

Uma forma de conseguir a adesão de parte desse grupo foi resumir o questionário 

original, que estava durando 50 minutos, em média. 

O questionário resumido possui apenas 2 partes divididas em 7 questões, com 

duração máxima de 10 minutos. A primeira parte tem o objetivo de avaliar a descrição e 

distribuição dos quatros níveis de agilidade gerencial, e a segunda parte avalia a consistência 

das sete áreas de processo e das quatorze metas distribuídas nos níveis de agilidade. Nesse 

contexto, os resultados esperados e as práticas não fizeram parte da avaliação. 

Além disso, também foi questionado se os elementos apresentados possuíam alguma 

contradição com os valores e princípios do manifesto ágil, como os especialistas avaliam a 

necessidade de existir esse tipo de estratégia e, por fim, qual a probabilidade de eles fazerem 

uso da estratégia. 

Em função da pequena quantidade de participantes, a análise desta etapa foi apenas 

qualitativa. 

 

7.2.4.2.1 Perfil dos participantes 

 

O perfil dos participantes está descrito no Quadro 47 (7). 
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Quadro 47 (7)- Perfil dos participantes da 2a etapa do Survey 
 

Especialista País Experiências mais relevantes para o contexto desta pesquisa 

#E14 Canadá 

§ Practitionerof the Agile Modeling, Agile Data and Disciplined Agile 
Delivery methodologies; 
§ (Co)author of several books, including agile subjects (modeling 

anddatabase techniques); 
§ Senior Consulting Partner; 
§ Keynote Speaker: Disciplined Agile Delivery, Scaling Agile, 

Enterprise Agile; 
§ Chief Methodologist for IT Organization; 
§ Senior Consultant CMM/CMMI process development. 

#E15 Áustria 

§ Certified Scrum Trainner (Scrum Alliance); 
§ Scrum Consultant since 2008; 
§ Conference speaker about Scrum and CMMI; 
§ Book author about agile subjects. 

#E16 EUA 

§ SEI (Software Engineering Institute) - Certified CMMI High 
Maturity, SCAMPI Lead Appraiser; 
§ SEI Partner Advisory Board Member; 
§ SEI CMMI Instructor; 
§ Lean and Agile performance-driven operations; 
§ Scale lean and agile to the enterprise to build high performance 

operations where systems engineering, development and regulations 
(e.g., CMMI, ISO, SOX, FDA, etc.) play a central role; 
§ Enterprise Agile Coach. 

#E17 EUA 

§ CEO of Kanban Trainer & Consultant; 
§ Author of books about Agile Management; 
§ User of kanban systems for improved service delivery in creative and 

knowledge worker businesses; 
§ Management trainer and consultant; 
§ Conference speaker and presenter. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

7.2.4.2.2 Parte I – Nível de agilidade gerencial 

 

A primeira parte do questionário resumido avaliou a opinião dos especialistas em 

relação à descrição e à distribuição dos quatro níveis de agilidade. 

Um dos especialistas identificou o risco de a estratégia focar apenas nas áreas de 

gerenciamento de projetos. Segundo ele, as práticas organizacionais e da engenharia não 

poderiam ficar de fora sob o risco de prolongar a separação entre o CMMI e os métodos ágeis. 

“I am not a fan of focusing only on project management and excluding 
technical aspects. If the goal is to appeal to CMMI users or to create a 
connection between agile users and CMMI or CMMI users and agile, the 
engineering and organizational practices will need to be part of the model 
[...]” 
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O especialista também reforça a similaridade entre as duas abordagens: “The roots of 

CMMI and agile are both in Lean [...]”. 

Outro cuidado identificado por ele é evitar que as empresas foquem apenas nas 

práticas e deixem de lado seus reais propósitos, inclusive com o cuidado de adaptá-las para 

cada cenário real. 

“[...] In other words, when using the practices on real projects you need to 
make changes to the practices. [...] focusing on the (shared) roots and turning 
the focus of the practices towards on the roots will ensure that the practices 
(when performed at the point of application on the work) will always be 
aligned with the original purpose of the practices”. 

Outro especialista sugeriu adicionar mais um nível de agilidade com foco na 

estabilidade dos times.  

“[...] We've found that the most effective organizations evolve out of the 
project mindset and promote the idea of stable teams. Many project 
management considerations start to disappear as a result. Maybe you should 
describe this as Lean Management (as opposed to Lean Project 
Management)”. 

Por fim, outro especialista concordou que nenhuma mudança precisaria ser feita nos 

níveis de agilidade. 

 

7.2.4.2.3 Parte II – Áreas de processo e metas 

 

A segunda parte do questionário resumido avaliou a opinião dos especialistas em 

relação à descrição e à distribuição das áreas de processo e metas. Seguem abaixo os 

principais comentários. 

Um especialista concordou com a necessidade da estratégia, mas informou que 

prefere a abordagem de iniciar pelo nível mais alto e depois implantar as demais práticas. 

“The strategy is extremely necessary [...]. The problem is, that you need to 
start from top not from bottom. So you need to implement first Level 4 and 
than you built up the other practices”. 

E complementou: “I am very interested in the outcome of you work. pls. send me a 

copy”. 

Outro especialista criticou a falta de medição e mecanismos de feedback para 

melhoria da perfomance. Na verdade, a estratégia possui alguns resultados esperados e 

práticas sobre medição, análise e ciclos de feedbacks, porém, esses elementos não foram 
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apresentados no questionário resumido. Ele não identificou nenhuma contradição com o 

manifesto ágil e registrou que a estratégia é extremamente necessária. 

“I like the definitions there but I don't see anything about measuring, 
managing, or improving performance. [...] Lacking emphasis on 
measurement, I don't see how users are encouraged to take these goals and 
establish their own activities to recognize when things are or are not 
working. Similarly, there is no mention of how feedback is collected on how 
well the goals of the method or the goals of the project+program+portfolio 
are being met and how this performance is to influence the work being 
done”. 

Um terceiro especialista também não encontrou nenhuma contradição com o 

manifesto ágil e sugeriu que a área de processo de gestão de fornecedor fosse para o nível 3, 

similar a alguns especialistas do grupo focal e do survey que também fizeram essa sugestão. 

Porém, como já explicado anteriormente, além de esta área de processo ser opcional, é 

importante que ela fique no nível 2 para facilitar a aderência ao CMMI. Caso a empresa não 

trabalhe com subcontratação, ela não precisaria seguir esta área de processo. 

Esse mesmo especialista acredita que a estratégia pode ser necessária para as 

organizações interessadas no CMMI, mas alerta que há poucas organizações interessadas por 

ele nos dias atuais. Essa observação faz sentido para países como Canadá e Áustria, mas a 

realidade no Brasil, China, Índia, Mexico, dentre outros, é de crescimento das avaliações 

CMMI, conforme ilustra a Figura 18 (3) (CMMI INSTITUTE, 2014). 

E, por fim, complementou: “Interesting survey”. 

 

7.2.4.2.4 Considerações finais sobre o Grupo 03 

 

Apesar da pequena quantidade de participantes nesta etapa do survey, o 

conhecimento deles é notório, tanto na área de agilidade, quanto do CMMI. 

Todos concordaram que existe a necessidade de existir uma estratégia e, algumas 

sugestões apontadas por eles podem ser úteis para o processo de implantação, por exemplo: 

§ Planejar a integração com as demais áreas de processo (engenharia, organizacional 

e suporte). A versão atual da estratégia já possui uma relação com algumas práticas 

da engenharia, mas não tem com as demais áreas; 

§ Atentar para a possibilidade de adaptar as práticas sugeridas para cada realidade 

específica, a fim de não tornar o processo engessado e longe dos propósitos 

originais das práticas; 
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§ Planejar a implantação com conceitos que existem desde o nível mais alto de 

agilidade. De certa forma, isso já ocorre em relação a alguns princípios do Lean de 

eliminação de desperdício e empoderamento do time. 

 

7.2.4.3 Análise da confiabilidade do questionário 

 

O coeficiente alfa de Cronbach foi apresentado por Lee J. Cronbach, em 1951, como 

uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em uma pesquisa. Ele 

mede a correlação entre respostas em um questionário mediante análise das respostas dadas 

pelos respondentes, apresentando uma correlação média entre as perguntas. Esse teste diz se o 

questionário tem ou não significância para a pesquisa (HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010). 

Segundo os mesmos autores, quando se elabora um questionário para especialistas, a 

confiabilidade não pode ser aferida internamente, pois se subentende que avaliadores 

especialistas tendem a ter a mesma opinião sobre o assunto em discussão, diminuindo a 

variabilidade total do questionário e diminuindo, assim, o alfa. No entanto, os especialistas 

estão divididos em quatro grupos de expertise, distribuídos da seguintes forma entre os 72 

respondentes que completaram o questionário: 50%, 25%, 5,5%, 19,5%.Portanto, há um certo 

grau de heterogeneidade.  

O coeficiente mostra a intensidade de correlação entre os itens de um questionário, 

sendo definido de acordo com a seguinte equação: 

 

 
 

Onde: 

§ k corresponde ao número de itens do questionário; 

§ Si
2 corresponde à variância de cada item; 

§ St
2 corresponde à variância total do questionário, determinada como a soma de todas 

as variâncias. 
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Ao final da coleta dos dados, diante da avaliação estatística pelo teste de Alfa de 

Cronbach (CRONBACH, 1951), o questionário recebeu nota geral em consistência de 0,763. 

Foi utilizada a ferramenta estatística SPSS44. 

De acordo com Hora, Monteiro e Arica (2010, p. 07), “não existe um consenso entre 

os pesquisadores sobre a interpretação da confiabilidade de um questionário obtida a partir do 

valor do coeficiente alfa. Não há um valor mínimo definido para o coeficiente alfa de 

Cronbach ser aceito como bom, mas acha-se na literatura o valor de 0,70 como mínimo 

aceitável. Existem, entretanto, autores que utilizam o alfa sem fazerem nenhuma menção a um 

mínimo”. 

Após a análise do resultado do survey e uma nova publicação numa conferência de 

sistemas e tecnologias de informação (FURTADO; MEIRA, 2015), a versão final da proposta 

(v5) foi produzida e está apresentada no Capítulo 6. 

 

7.3 Considerações finais 
 

Este capítulo apresentou as etapas utilizadas para avaliar a estratégia incremental 

para implantação das práticas de gestão ágil de projetos aderentes ao CMMI. Foram utilizados 

dois métodos de pesquisa: grupos focais e survey. 

As principais motivações para utilização do grupo focal foram: (1) o método está 

alinhado com os objetivos da pesquisa no sentido de ouvir especialistas sobre os assuntos 

abordados; (2) possui uma boa relação custo/benefício considerando o tempo disponível das 

pessoas e a riqueza das discussões; e (3) é um método bem recomendado por outros 

pesquisadores da engenharia de software empírica (KONTIO et al., 2004; MARTAKIS; 

DANEVA, 2013) em contextos similares a este. 

Os grupos focais foram realizados em momentos distintos com perfis 

complementares. O primeiro, com especialistas em implantação e avaliação de CMMI, e o 

segundo com especialistas em gestão ágil de projetos com conhecimento em processos de 

desenvolvimento de software baseados em modelos de maturidade. Todos profissionais do 

mercado com vasta experiência prática no assunto. Várias sugestões de melhoria foram 

fornecidas por esses grupos de forma a evoluir a estratégia aqui proposta. 

                                                   
44SPSS: http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/ e https://statistics.laerd.com/spss-
tutorials/cronbachs-alpha-using-spss-statistics.php 
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O outro método de pesquisa utilizado no processo de avaliação foi o survey. Ele foi 

dividido em quatro grupos: (1) gerentes de projetos, líderes de equipe, gerentes de PMO, 

dentre outros; (2) consultores da área de processo; (3) profissionais reconhecidos 

internacionalmente pela comunidade de agilidade e modelos de maturidade; e (4) professores 

ou pesquisadores na área de agilidade e modelos de maturidade. 

Ao todo, 85 especialistas de 47 empresas de todas as regiões do Brasil, além de mais 

4 países (Áustria, Austrália, Canadá e EUA) contribuíram com a evolução, melhoria e 

avaliação de diversos aspectos da estratégia: clareza, necessidade, facilidade de uso, 

probabilidade de uso, aderência aos valores, princípios e modelos, dentre outros. Além de 

uma análise quantitativa dessas dimensões, também foi realizada uma análise qualitativa dos 

diversos comentários realizados pelos grupos. 

A quantidade e a qualidade dos comentários reportados pelos grupos, além do tempo 

médio de permanência no uso do questionário (50 minutos), representam bom indícios na 

seriedade em que o instrumento de coleta foi usado. 

Outros mecanismos também foram úteis para avaliar esta pesquisa: foram utilizados 

critérios bem definidos para servir de base na construção da estratégia, calcada por uma 

extensa revisão bibliográfica da literatura, vários relatos de experiências de projetos-piloto na 

indústria discutidos em eventos relevantes com a comunidade ágil, além de uma revisão 

sistemática da literatura sobre agilidade e maturidade. Também pode ser considerado um 

elemento de avaliação, as publicações em congressos e periódicos internacionais sobre esta 

pesquisa. 

Com base nesses elementos, pode-se constatar a relevância da pesquisa e que há 

indícios de sua validade, além da originalidade da proposta, conforme discutido no capítulo 

dos trabalhos relacionados. 

 

7.3.1 Limitações da pesquisa 

 

O processo de avaliação desta pesquisa foi baseado na percepção dos respondentes 

(dois grupos focais e os quatro grupos do survey). No entanto, não foi baseada numa 

observação direta de projetos em uso. 

Uma possibilidade para dar maior validade à pesquisa seria a aplicação de estudos de 

caso ou experimentos em algumas organizações. Porém, o principal desafio deste tipo de 



243 

 

 

 

validação está relacionado com a possibilidade de aplicar a estratégia em uma empresa de 

desenvolvimento de software e definir quais métricas poderão ser coletadas antes e depois de 

sua adoção. 

Além disso, isolar as variáveis antes e depois da medição para poder validar se, de 

fato, a utilização da estratégia contribuiu com o sucesso da implantação da gestão ágil de 

projetos e no atendimento do nível de maturidade do CMMI, e, consequentemente, confirmar 

a contribuição nos resultados dos projetos em relação ao cumprimento dos custos, prazos, 

escopo, qualidade e satisfação do cliente e da equipe. 

O tempo de implantação também apresenta uma forte restrição, considerando que o 

processo de implantação desse tipo de estratégia precisa ser realizado de forma gradual 

(quatro níveis de agilidade). 

No caso dos grupos focais, o tamanho da amostra também pode representar uma 

preocupação na validade da pesquisa. Nesse tipo de estudo qualitativo, como a significância 

estatística geralmente não é possível, alguns pesquisadores consideram a relevância prática 

nos estudos científicos (KITCHENHAM et al., 2002). 

De acordo com Fontana et al. (2014): 

Isso significa que um estudo deve gerar resultados que são importantes para 
os profissionais, o que é especialmente importante quando se considera que a 
engenharia de software é uma disciplina aplicada e que os resultados da 
pesquisa deve ser de interesse para a indústria de software. 

Outra limitação desta pesquisa é que o escopo da estratégia é focado, principalmente, 

nos processos de gestão de projetos, com algumas práticas de engenharia. Porém, para que a 

organização siga, de fato, a filosofia ágil, é necessário que as demais áreas de processo 

também sigam os valores e princípios ágeis. Portanto, a ausência de agilidade nas demais 

áreas de processo podem impactar na correta adoção da gestão ágil de projeto. Essa 

preocupação também foi corroborada por dois especialistas participantes do survey. 
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8 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 
A cada ano, mais empresas estão aderindo aos métodos ágeis de desenvolvimento de 

software pelos benefícios que estes trazem, por exemplo, no atendimento aos objetivos de 

negócios, melhoria de produtividade, aceleração do time-to-market, dentre outros. 

Porém, pesquisas mostram que muitas vezes este crescimento ocorre de maneira 

desordenada e vem associado a um conjunto de falhas no processo de adoção, por exemplo, 

falta de cultura de transição, a falta de experiência com métodos ágeis, pressões externas para 

acompanhar os processos tradicionais num modelo waterfall, dentre outras. 

Em paralelo ao crescimento na adoção de agilidade, algumas organizações também 

estão aderindo aos modelos de maturidade, especialmente o CMMI-DEV, como forma de 

viabilizar seus programas de melhoria de processo. 

Nesse contexto, faz-se necessário estabelecer mecanismos de convivência dos 

modelos de maturidade com os métodos ágeis. O desafio passa a ser como combinar essas 

duas abordagens sem perder suas principais características. 

Especificamente, gestão de projetos é uma das áreas mais citadas nos estudos que 

envolvem as duas abordagens, como forma de melhorar a colaboração entre as partes 

interessadas no projeto, a comunicação e interação entre a equipe, o uso de uma linguagem 

comum, o aumento das iterações e feedback, a gestão de mudanças das prioridades, dentre 

outras. Porém, ainda não foi identificada uma solução que enderece adequadamente essas 

questões e ainda favoreça as empresas que buscam aderência ao CMMI-DEV. 

Existem alguns modelos de maturidade em gestão de projeto. No entanto, os estudos 

recentes mostram que os modelos de maturidade ágeis atualmente disponíveis não são 

adequados para uso industrial. 

Assim, este trabalho definiu uma estratégia para implantação de gestão ágil de 

projetos, com base nos principais modelos, frameworks e métodos existentes, de forma que 

seja possível adotar agilidade de maneira incremental e ordenada, além de ser aderente às 

áreas de gerenciamento de projetos do CMMI-DEV.  

A estratégia é composta por vários elementos: objetivo, diretrizes, meios 

fundamentais, critérios de uso, papéis e responsabilidades, etapas de implantação e glossário. 

Os meios fundamentais, por sua vez, são compostos por 4 níveis de agilidade gerencial, 7 
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áreas de processo, 14 metas, 34 resultados esperados, 99 melhores práticas e 43 exemplos de 

produtos típicos de trabalho. 

Para garantir que, ao combinar práticas ágeis de métodos diferentes num mesmo 

cenário, o resultado continuará ágil, foram realizados mapeamentos entre os resultados 

esperados do modelo e os três principais preceitos ágeis: valores e princípios do manifesto 

ágil e valores da declaração da interdependência (DoI). 

Assim, as seguintes contribuições foram alcançadas: 

a) identificação dos benefícios e limitações da utilização de desenvolvimento ágil de 

projetos; 

b) identificação dos fatores de insucesso na implantação de métodos ágeis nas 

organizações de software; 

c) confirmação da necessidade do mercado e da possibilidade técnica dos métodos 

ágeis e o modelo de maturidade CMMI serem utilizados em conjunto; 

d) definição e avaliação de uma estratégia detalhada e bem fundamentada para 

implantação de gestão ágil de projetos. A estratégia definida foi avaliada por um 

conjunto de 103 especialistas,divididos em dois grupos focais, e um survey, 

subdividido em quatro grupos de profissionais. Cada grupo com suas 

especialidades sugeriu mudanças na estratégia ao longo de sua construção e 

confirmou a sua completude, clareza, e adequação de uso para a realidade da 

indústria, mostrando ser viável a sua utilização para gestão ágil de projetos em 

conjunto com o CMMI; e, 

e) adicionalmente, o Apêndice D descreve as contribuições acadêmicas alcançadas ao 

longo desta pesquisa. 

 

8.1 Trabalhos futuros 

 
A partir dos resultados desta pesquisa, os seguintes trabalhos futuros são sugeridos: 

a) evolução da estratégia para contemplar outras áreas de processo além de gestão de 

projetos. Isso é importante para garantir uma adoção integrada com as áreas de 

engenharia, suporte e organizacional; 
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b) evolução da estratégia para agregar novas metas ou resultados esperados mais 

específicos para questões relacionadas com trabalho de formação de time, gestão 

de pessoas e gestão de negócio; 

c) evolução da estratégia para contemplar também uma estrutura baseada na 

representação contínua do CMMI; 

d) aplicação da estratégia no formato de projetos pilotos e submissão a uma 

avaliação SCAMPI (C, B ou A) para confirmar a aderência ao modelo CMMI por 

meio de uma avaliação oficial; 

e) desenvolvimento de uma ferramenta que dê apoio ao processo de implantação 

definido pela estratégia. 
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APÊNDICE B – GLOSSÁRIO 
 

Este apêndice apresenta o glossário definido no Quadro 11 (6) utilizado para 

descrever brevemente cada termo técnico utilizado ao longo da definição da estratégia. 

 
Quadro 48(B)- Glossário da estratégia 

 
Termo Descrição 

Ambiente informativo 

Prática primária do XP. Em poucos segundos qualquer pessoa pode ver o status 
do projeto. É formado, por exemplo, por Taskboard, Burndown chart, Alarme 
de integração contínua, Quadro branco, Flip Chart, Post-its, Cartões de estórias. 
Oferece comunicação e transparência. 

Backlog do produto Artefato do Scrum. É uma lista ordenada de tudo que deve ser necessário no 
produto. 

Backlog de riscos Lista de riscos identificados para o projeto, ordenados pela quantidade de vezes 
em que ele foi citado, prontos para serem analisados. 

Behavior-driven 
development (BDD) 

Desenvolvimento Guiado por Comportamento é uma técnica de 
desenvolvimento ágil que encoraja colaboração entre desenvolvedores, setores 
de qualidade e pessoas não-técnicas ou de negócios num projeto de software 

Ciclo de vida da APM Ciclo de vida com as fases de iniciação, especulação, exploração, adaptação e 
encerramento. 

Cumulative flow 
diagram (CFD) 

Diagrama de fluxo acumulativo representa a quantidade de trabalho em um 
determinado estado. 

Cycle time Tempo que se toma para executar todos os passos de uma atividade antes de 
repeti-los. 

Débito técnico É uma metáfora que se referindo às eventuais consequências da código mal 
escrito ou arquitetura mal definida. 

Empowerment 

Empoderamento é um conceito de administração de empresas que significa 
"descentralização de poderes”. Ele determina uma maior participação das 
equipes nas atividades da organização na medida em que recebem maior 
autonomia de decisão e responsabilidades. 

Feature breakdown 
structure (FBS) Estrutura analítica baseada em features. 

Ideal days Técnica de  estimativa de tamanho expressa como um número de dias ideais. 
Podem ser convertidos em uma estimativa de duração usando a velocidade. 

Integração contínua 
Prática primária do XP. Integração do trabalho a todo momento. Faz build, cria 
baseline, executa testes. Em caso de erro, a equipe toma conhecimento 
imediatamente. 

Just in time (JIT) Baseado na lógica de que nada será produzido até que seja necessário. 

Kaizen 

Melhoria contínua de um fluxo completo de valor ou de um processo 
individual, a fim de se criar mais valor com menos desperdício. Uma 
organização focada em melhoria continua que leva tanto a um melhor resultado 
econômico para o negócio, como a um melhor resultado sociológico para os 
funcionários. 

kanban Expressão japonesa com origem nos cartões utilizados para solicitar 
componentes a outras equipes da mesma linha de produção. 

(Sistema) Kanban É uma abordagem para introduzir mudanças em um ciclo de desenvolvimento 
de software ou metodologia de gerenciamento de projetos 

Kanban board Ferramenta de controle visual. O quadro por si só não é o sistema Kanban. 
Large-Scale Scrum 
(LeSS) Scrum aplicado em grande escala. 

Lead time Tempo gasto para se entregar um produto desde o momento em que sua 
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Termo Descrição 
solicitação é iniciada. 

Oficinas de reflexão Prática do Crystal similar a uma retrospectiva 

Planning poker 

Técnica de estimativa bastante utilizada em projetos ágeis que permite que 
todos os membros do time de desenvolvimento que estão comprometidos na 
implementação participem colocando a sua visão de complexidade para que 
juntos possam chegar a um indicador de complexidade comum para o time. 

Portfólio Kanban 
board Sistema Kanban aplicado a um portfólio. 

Product vision box Técnica lúdica utilizada para criação da visão do produto. 

Radiadores de 
informação 

Apresenta informações de forma que qualquer um que passe possa ver. Por 
exemplo, podem ser usados para apresentar informações de: 
- Estórias ou casos de uso da iteração atual; 
- Número de testes escritos; 
- Número de estórias ou casos de uso entregues; 
- Resultado do último workshop de reflexão. 

Refatoração 

Prática do XP. É o processo de alterar o código fonte sem modificar o 
comportamento externo com a intenção de melhorar algum aspecto não 
funcional do software. Aumenta a legibilidade, reduzir a complexidade e 
melhora a manutenabilidade. 

Risk burndown 

Abordagem que sugere a criação do gráfico de Burndown dos riscos, para 
monitoramento das ameaças e oportunidades. É criado a partir da coluna fator 
de prioridade do Backlog de riscos, e refere-se aos riscos durante todo o ciclo 
de vida do projeto. 

Risk radar chart É um tipo de radiador de informação com foco na visualização dos riscos: 
http://www.bigvisible.com/2011/12/visualizing-project-risks-and-impediments/ 

Scrum flow Ciclo de vida do Scrum contendo todos os eventos (sprint, reunião de 
planejamento, reunião diária, revisão da sprint, retrospectiva da sprint). 

Scrums of Scrum É uma técnica para escalar Scrum em grandes projetos. 
Spike É uma implementação simples para explorar soluções em potencial. 

Sprint Um time-boxed de um mês ou menos, durante o qual uma versão incremental 
potencialmente utilizável do produto, é criado. 

Sprint backlog 
Artefato do Scrum. Backlog da Sprint é um conjunto de itens do Backlog do 
Produto selecionados para a Sprint, juntamente com o plano para entregar o 
incremento do produto e atingir o objetivo da Sprint. 

Story points Story points são uma unidade de medida para expressar o tamanho total de uma 
user story, recurso, ou outro tipo de trabalho. 

Task board Quadro visual com as atividades, planejadas, em andamento e concluídas. 
Test driven 
development (TDD) 

Prática primária do XP. Uma forma de fazer testes unitários. Escreve os testes 
antes do código de produção. É uma prática de design. 

Work in progress 
(WIP) 

Trabalho em progresso. O objetivo de limitar o WIP é otimizar o rendimento do 
trabalho e não de otimizar a utilização dos recursos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIOS 
 

Os questionários foram elaborados na ferramenta SurveyMonkey45 e enviados aos 

participantes via email ou LinkedIn46, por meio dos links abaixo: 

§ Grupos 1, 2 e 4 (versão completa): https://pt.surveymonkey.com/s/gestaoagil 

§ Grupo 3 (versão resumida): https://pt.surveymonkey.com/s/agile_en 

 
Figura 68 (C)- Convite da versão completa para o survey na ferramenta SurveyMonkey 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2015) 

 

 
  

                                                   
45 SurveyMonkey: https://www.surveymonkey.com 
46 Linkedin: https://www.linkedin.com 
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Quadro 49 (D)- Participações em avaliações SCAMPI A 

 
Empresa Data Modelo Método avaliação 

Pitang48 15/ago/2014 CMMI-DEV 1.3 SCAMPI v1.3 A49 
Pitang 11/set/2009 CMMI-DEV 1.2 SCAMPI v1.2 A 
CESAR50 01/nov/2007 CMMI-DEV 1.2 SCAMPI v1.2 A 

 
Fonte: Elaborado autor (2014) 
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