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"Faca ou garfo – Qual a melhor 

ferramenta?" 

HenrikKniberg 



 
 

RESUMO 

 

Gestão de Projetos vem se afirmando como fator de grande relevância na atualidade para o 

desenvolvimento de Projetos. Segundo Mansur (2009), a taxa de crescimento do sucesso 

dos projetos no Brasil vem crescendo em função do sucesso das iniciativas e técnicas de 

gerenciamento de projetos. Por outro lado, gerenciar projetos de design não se mostra 

como tarefa simples, pois além das necessidades comuns a qualquer projeto, os projetos de 

design sempre lidam com o desenvolvimento de um novo artefato, e por esta característica 

criativa, requerem uma série de atenções especiais. Para facilitar esta tarefa existem 

inúmeras ferramentas de apoio metodológico desenvolvidas geralmente por autores e 

estudiosos das áreas de administração, engenharia e tecnologia, No entanto, os registros 

dessas ferramentas são dispersos, de difícil apropriação pelo designer que não encontram 

descrições simples ou um catalogo que classifique essas ferramentas de forma a facilitar 

seu acesso e sua apropriação. Neste contexto, Esta pesquisa é resultado de uma exploração 

sobre ferramentas de gestão de projetos aplicadas a projetos de design. A partir dos estudos 

sobre gerenciamento de projetos e algumas metodologias como Pmbok, IPMA, Scrum, 

Kanban e Extreme Programming, refletidos sobre as peculiaridades dos projetos de design, 

foi possível criar um modelo de classificação e apresentação, com uma amostra de 38 

ferramentas de gestão de projetos em um formato simples e autoexplicativa, utilizando 

exemplos de aplicação em projetos da área para que designers compreendessem e se 

apropriassem dos conceitos com facilidade. Para isso, foram realizados testes qualitativos 

com um grupo de oito designers, onde eles puderam testar propostas de classificação 

hipotéticas e auxiliar nos ajustes dessas propostas e assim na construção do modelo.  Este 

trabalho é resultado de uma pesquisa para obtenção do grau de mestre através do programa 

de pós-graduação em design da UFPE 

 

Palavras chaves: Design. Gerenciamento de projetos. Ferramentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Project Management has been affirming itself as a factor of great relevance in the present 

time for the development of Projects. According to Mansur (2009), the rate of succeed 

projects in Brazil has been increasing due to the success of the project management 

initiatives and techniques. On the other hand, managing intensive design projects is not a 

simple task because, in addition to the common needs to any project, design intensive 

projects always deal with the development of a new artifact, and for this creative 

characteristic, they require a lot of attention to special conditions. To facilitate this task 

there are numerous methodological support tools developed by authors and scholars from 

administration, engineering and technology areas. However, the records of these tools are 

scattered, difficult to be used by the designer who do not find simple descriptions or a 

catalog that classifies tools and facilitate their access and knowledge. In this context, this 

research is the result of exploration of project management tools applied to design projects. 

From the studies on project management and some methodologies such as Pmbok, IPMA, 

Scrum, Kanban and Extreme Programming, reflected on the peculiarities of design project. 

It was possible to create a classification and presentation model with a sample of 38 

management tools in a simple and self-explanatory format applied on design intensive 

projects examples. For this, qualitative tests were carried out with a group of eight 

designers, where they could test hypothetical classification proposals and help in the 

adjustments of these proposals and thus in the construction of the model. This work is the 

result of a research to obtain the master's degree in design at UFPE. 

 

Keywords: Design. Project management. Tools. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A economia de mercado atual delineou um ambiente competitivo que almeja 

superar marcas já estabelecidas, reafirmar o posicionamento de mercado, ou até conquistar 

novas fatias do mesmo. As demandas crescem e as instituições precisam desenvolver 

produtos inovadores, a um custo competitivo, em um prazo adequado e a um preço 

atraente, a fim de atender as expectativas do público-alvo. O consumidor por sua vez, 

encontra-se cada vez mais exigente, mais informado e tendo acesso a uma variedade de 

produtos, que buscam, inclusive, atender a mudança de necessidades, ou até mesmo, criar 

novas expectativas de consumo. 

Desta maneira, o mercado configurou-se de forma a estimular o desenvolvimento e 

lançamento ininterrupto de produtos, que segundo Löbach (2001) trazem o benefício da 

liberdade de escolha sobre o que e como consumir, permitindo que o fenômeno do 

consumo possa passar de relações entre preço e funcionalidade, para a busca de 

identificação mais subjetiva. 

Concomitantemente, o aumento nos investimento em Design reafirmou sua 

relevância estratégica para as corporações desenvolverem diferencial que agreguem valor 

aos seus produtos, aumentado o retorno sob o capital investido. Segundo noticiado em 8 de 

outubro de 2012 no Jornal da Globo, de 2005 até hoje, os investimentos em design nas 

indústrias brasileiras dobrou, chegando a 6 milhões de reais. As empresas devem 

considerar a inovação como um ingrediente vital para o sucesso dos negócios e ter 

conhecimento de que para um projeto ser considerado de sucesso comercial, sua venda 

deverá cobrir os custos, gerar lucro e remunerar o capital investido. (BAXTER, 2005) 

Nesse contexto de exigências sob o design, gerenciar projetos de design não se 

mostra como tarefa simples. Isso é justificado, pois além das necessidades comuns a 

qualquer projeto, os projetos de design sempre lidam com o desenvolvimento de um novo 

artefato, e por estar intimamente ligado a essa característica criativa, requerem uma série 

de atenções especiais. Necessitam por exemplo de planejamentos flexíveis e a construção 

de ambientes inovadores e com comunicação intensa. 

O gerenciamento de projetos de design, ao mesmo tempo em que lida com as 

dificuldades e riscos geradas pela inovação, deve estimulá-la ao máximo. As preocupações 

devem ser em torno de estimular a criatividade, facilitar a comunicação em equipe 

multidisciplinar (engenharia, marketing, logística etc.), definir os níveis de qualidade da 
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solução, e equilibrá-las às restrições (custo, escopo e tempo), fazer aquisições que tornem o 

ambiente propício à execução do trabalho e realizar a integração de tudo, para que o 

projeto entregue os resultados esperados. 

A partir dessa situação que a Gestão de Projetos vem se afirmando como fator de 

grande relevância, na atualidade, para o desenvolvimento de Projetos. Segundo Mansur 

(2009), a taxa de crescimento do sucesso dos projetos no Brasil vem crescendo, em função 

do sucesso das iniciativas e técnicas de gerenciamento de projetos, a uma taxa média de 

11,1 % ao ano. Fica claro o desenvolvimentos dos estudos na área, e o interesse por parte 

do mercado em profissionais que tenham conhecimentos em gerenciamento de projetos. 

As equipes de projeto de design devem compartilhar entre seus membros os 

cuidados e preocupações sobre o gerenciamento de seus projetos, podendo ou não ficar 

claro um responsável ou gerente. A gestão de forma compartilhada engaja a equipe sobre 

objetivos do projeto, e é possível devido à natureza comum das equipes de projetos de 

design, pois equipes de design possui um capital humano com um conhecimento mais 

nivelado e deve estimular uma participação colaborativa no processo criativo mesmo cada 

um tendo sua especialidade. É diferente de projeto na área de construção civil, por 

exemplo, onde estão envolvidos até milhares de pessoas, com níveis de conhecimento 

muito variável (engenheiro, auxiliar de pedreiro e etc.) exigindo assim uma hierarquização 

maior. 

Por tudo, é comum a necessidade dos designers por conhecimentos que auxiliem a 

execução de atividades relacionadas ao gerenciamento de projetos de design. Para tal fim, 

existem inúmeras ferramentas desenvolvidas geralmente por autores e estudiosos da 

administração, engenharia e tecnologia, ou mesmo desenvolvidos e testados por grandes 

organizações. No entanto, estes registros são dispersos, de difícil apropriação pelo designer 

e/ou não contemplam as necessidades peculiares dos projetos de design. 

O conceito de ferramentas aqui utilizado é inspirado no conceito divulgado pela 

área de gestão da qualidade, principalmente a partir de 1960 por Ishikawa. Inicialmente as 

ferramentas (gerenciais ou da qualidade) eram técnicas ou modelos utilizados nos 

processos de gestão da qualidade aplicando fortemente à estatística e facilitando a análise 

de fatos e a tomada de decisão. Atualmente autores extrapolam esse conceito para além da 

área de qualidade, considerando por ferramentas todos os modelos e técnicas que auxiliem 

as atividades de gestão, independendo da área ou ramo de atuação. 
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Diante deste cenário, este trabalho se divide em duas principais etapas. Na primeira 

etapa, baseados em referenciais teóricos da área do design, da gestão e da gestão de 

projetos, procurou-se entender o papel do designer nas organizações, o estado da arte dos 

conhecimentos em gerenciamento de projetos e consequentemente basear uma discussão 

sobre o projeto de design, e as peculiaridades de sua gestão. Estes estudos possibilitou a 

execução da segunda etapa do trabalho onde foi realizado um processo de pesquisa, 

classificação e apresentação de ferramentas de gestão de projeto. Essas ferramentas foram 

apresentadas de forma simples, utilizando exemplos de projetos de design para sua 

exposição.  

Antes do inicio da leitura deste trabalho é bom entender alguns pontos que foram 

utilizados como norteadores. Nunca foi a intenção deste trabalho mapear a totalidade de 

ferramentas de gestão de projetos existentes na literatura atual, seria totalmente impossível 

de se alcançar este objetivo pela quantidade de ferramentas produzidas initerruptamente. O 

que se procurou apresentar neste trabalho foi uma amostra diversificada em termos de 

fontes bibliográfica, abordagem metodológica, época de criação e finalidade de sua 

aplicação. Dessa forma, num possível desdobramento deste trabalho, acreditamos que 

outras ferramentas podem ser descritas e classificadas nos mesmo parâmetros deste 

trabalho sem grandes dificuldades. 

Outro fator importante é entender a grande pluralidade em relação ao que se 

entende por equipes de design e projeto de design. Isso implica fortemente em um trabalho 

que pretende classificar e apresentar um tipo de informação, pois se seu alvo em potencial 

são equipes de design, e seu objetivo é se fazer entender por este público, como seria 

modelar uma linguagem para ser compreensível a um público tão plural. Para facilitar o 

processo de empatia restringimos o público a alguns perfis de equipes que em geral são 

equipes de pequeno e médio porte – de 2 a 10 pessoas – com pouco ou nenhum 

conhecimento em gestão de projeto. Não se quer excluir do grupo que deve se interessar 

pelos resultados desse projeto, profissionais e equipes que não estão enquadrados neste 

perfil, apenas se quis dar um norte ao processo de classificação e apresentação das 

ferramentas. 
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1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Antes de se entender a importância da congruência entre design e gestão de 

projetos, faz-se necessário entender a principal disciplina que intermédia à relação entre 

gestão e design: A Gestão do Design. De acordo com Mozota (2010), gestão de design é a 

implementação planejada do design em uma organização para alcançar a sua visão 

institucional, almejando os seguintes objetivos: treinar gerentes e designers familiarizando 

os gerentes com o design e o design com a gestão, e desenvolver métodos de integração 

entre o design e o ambiente corporativo. 

Ainda segundo a autora, a gestão do design abrange o desdobramento do design no 

ambiente interno da organização a fim de desenvolver a estratégia institucional, 

gerenciando a integração do design na estrutura da empresa, no nível operacional (o 

projeto), no nível organizacional (o departamento) e no nível estratégico (a missão).  

Então, neste trabalho será dado um enfoque maior ao que Mozota chama de gestão 

de design no nível operacional que seria a gestão aplicada ao projeto de design. Mesmo 

entendo que está divisão em níveis (operacional, tático e estratégico) serve mais a fins 

didáticos do que a práticos. 

Ao decorrer desse projeto são realçadas algumas características que tornam a gestão 

de projetos de design peculiar, diferenciando-a da realidade de outros projetos. É senso 

comum entre profissionais próximo da área do design que: 

 

 Devido ao teor de inovação presente em projetos de design, não há um histórico de 

projeto similar que forneça parâmetros fieis para o gerenciamento. 

 As mudanças ambientes; os lançamentos de produtos concorrentes; substitutos ou 

as novas tecnologias podem mudar drasticamente o escopo do projeto em seu 

decorrer. Faz parte do projeto de design esperar resultados do processo criativo, é 

difícil saber se esse processo chegou ao fim e a solução encontrada foi a melhor 

possível.  

 Varias áreas funcionais nas organizações, como marketing, engenharia e operações, 

têm interesses diretos nos projetos de design. O trabalho dessas equipes deve ser 

integrado mesmo que às vezes seus interesses sejam divergentes. 
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Todos esses fatores supracitados evocam a necessidade de um gerenciamento bem 

concatenado, que transmita credibilidade aos seus financiadores, facilite o processo 

criativo e acelere as entregas ao mercado, ao mesmo tempo em que incentiva a inovação, o 

monitoramento e a flexibilidade para respostas rápidas a mudanças ambientais. 

Citadas alguns fatores que tornam complexos os projetos de design, as perguntas 

naturalmente sequenciais que podem ser feitas são: Aonde colher conhecimento para 

gerenciar com sucesso um projeto de design? E como aplicar esses conceitos na prática? 

Roseane Martins e Eugênio Merino, ao comentar sobre métodos e parâmetros em projetos 

de design, dão indícios de que o gerenciamento de projetos seria a resposta para essas 

perguntas, não se referindo a gerenciamento de projetos diretamente, mas se referindo a 

“parâmetros de processo” aplicadas a “metodologia do projeto”. 

 
Para que os projetos de design nas organizações sejam feitos de forma 

adequada, é necessário que se estabeleçam parâmetros de processo ao que 

se chama Metodologia do Projeto, pois os problemas encontrados se 

tornam cada vez mais complexos, de modo que é pouco provável que se 

consiga resolvê-los intuitivamente. (...) As informações para a solução de 

problemas projetuais aparecem de maneira tão veloz que as empresas que 

não dispõem de métodos e meio auxiliares não poderão ou não saberão 

utilizar tais informações (MARTIN; MERINO, 2008). 

 

Esses fatores justificam a necessidade que o designer tem de entender sobre a 

disciplina de gerenciamento de projetos. Infelizmente as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(Conselho Nacional de Educação - CNE, 2004) que regulam o ensino do design em cursos 

de nível superior, Não contemplam gestão de projetos no currículo obrigatório da 

graduação de design, mesmo a rotina de se trabalhar com projetos sendo tão vivida pelos 

profissionais da área que ocupam cargos de gerência ou compõem equipes de projetos em 

ambientes organizacionais rotineiramente. Essa realidade já é distinta em outras áreas 

como tecnologia e engenharia, onde gerenciar projetos já é habilidade inerente a esses 

profissionais, sendo desenvolvida durante sua graduação. 

Este trabalho esclarece sua relevância, pois com o seu desdobramento, a partir da 

apropriação pelo designer de ferramentas de gestão, busca-se contribuir para a 

comunicação entre gestores e designers; fortalecer os conhecimentos dos designers sobre 

ferramentas de gestão que auxiliam na sua rotina de projetos; facilitar o planejamento e 

controle dos projetos; aumentar a credibilidade dos designers ao tratar seus projetos de 

maneira mais concreta, os guiando a partir de técnicas conhecidas em detrimento de 

conduções mais intuitivas. 
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Todo esse cenário descrito adicionado à proximidade da pesquisadora com tema, 

devido à dupla formação na área de administração e design, e as experiências profissionais 

vividas como gerente de projetos, fez com que o tema, gestão de projetos de design, fosse 

escolhido desde o seu trabalho de conclusão de curso em design na UFPE, e continuado 

nesse programa de pós-graduação. Focando no que diz respeito à apropriação do designer 

por ferramentas simples de gestão, que auxiliam a rotina das equipes de desenvolvimento 

de novos produtos e potencializam os resultados do projeto. 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Propor um modelo de classificação e apresentação de ferramentas de gestão de 

projetos que facilite a compreensão e o uso pela equipe de design. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar as relações entre Design e Gestão com referência ao projeto de design; 

 Selecionar uma amostra de ferramentas de gestão de projetos passíveis de aplicação 

em projetos de design para construir modelos hipotéticos de classificação e 

apresentação. 

 Propor um modelo de classificação e apresentação de ferramentas de gestão de 

projetos que seja compreendido por um grupo de designer em ambiente de teste 

qualitativo.  

 

1.5 OBJETO DE ESTUDO 

 

Ferramentas de gestão de projetos e sua aplicação em projetos de design é o objeto 

de estudo desse trabalho. 

 

1.6 METODOLOGIA GERAL DO PROJETO 

 

A metodologia de abordagem utilizada para fins científícos nesse trabalho é a 

hipotéticos-dedutiva. O método hipotético-dedutivo consiste na construção de hipóteses 

que devem ser submetidas a testes diversos, críticas subjetivas e confronto com os fatos, 

assim verificando quais as hipóteses que persistem como válidas resistindo a tentativas de 

falseamento. Este método contudo, não leva a certeza, pois o conhecimento absolutamente 
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certo não é alcançado, apenas indícios de que as hipóteses testadas estão corretas até que se 

consiga falseá-las. (LAKATOS, 2003) 

A justificativa da escolha desse método se dá, pois, para que este trabalho tenha 

valor científico, o modelo de classificação e apresentação das ferramentas criado pela 

autora, deve ser tratado como uma hipótese, e este deve ser submetido a testes e tentativas 

de falseamento.  

É importante esclarecer que nesse caso, o que foi tratado como hipótese a ser 

falseada foi o modelo de apresentação e classificação das ferramentas. Não as ferramentas 

em sí. Isso é justificado, pois neste trabalho não foram criadas novas ferramentas, as 

ferramentas aqui apresentadas já foram testadas e são utilizadas amplamente para gerenciar 

projetos de varias naturezas algumas há vários anos. O que o trabalho traz como resultado 

é uma forma simples de classificação e apresentação das ferramentas com informações e 

exemplo pertinentes a equipes de design.   

Os detalhes do processo de construção e falseamento dos modelos de classificação 

e apresentação hipotéticos serão apresentados no capitulo Metodologia.  
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2 DESIGN E GESTÃO DO DESIGN 

 

2.1 COMPETITIVIDADE E DESIGN 

 

Michael Porter (1989), principal teórico mundial da competitividade desde os seus 

primeiros estudos, sempre ratificou a importância da inovação para o êxito das 

organizações e nações: 

 
A prosperidade de um país é criada, não herdada. Ela não deriva das 

riquezas naturais, do número de trabalhadores ou do valor da moeda. A 

competitividade de um país depende da capacidade de suas empresas de 

inovar. Ao fim, o sucesso resulta de um ambiente interno que seja 

dinâmico, desafiador e que mire o futuro (MACHAEL PORTER, 1989). 

 

No Brasil, caminhamos no sentido da competitividade herdada, quando percebemos 

que nossas mais altas taxas de crescimento é fruto do crescimento de outras economias ou 

de nossos recursos naturais. Apesar de cada vez mais estruturado e robusto, estamos 

chegando a certas encruzilhadas estratégicas. Podemos constatar que com algumas 

exceções, os produtos brasileiros são quase sinônimos de commodities, produtos de base, 

ou frutos de multinacionais estrangeiras. Esse dado é perceptível ao notar o quanto varia a 

balança comercial brasileira em função dos preços cotados a commodities de acordo com 

os dados consolidados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior 

(BRASIL, 2013). 

Dessa forma podemos afirmar que grande parte da nossa economia é dependente de 

enormes estruturas para extração, produção e logística, com acúmulo de poder na mão de 

poucos, dependência de poucos produtos de baixo valor agregado, com baixa diferenciação 

competitiva e fragilidade perante forças externas, como o poder de barganha dos 

compradores e a ameaça de novos concorrentes. 

Em contra fluxo ao nosso, em vários centros de pesquisa e desenvolvimento ao 

redor do mundo, cresce o número de estudos sobre o que muitos especialistas passaram a 

apontar como os grandes fatores de competitividade: o projeto e a inovação, ou como 

Roberto Verganti (2009) apontou, a inovação dirigida pelo Design. 

A força do projeto é tão grande que podemos observar diversos exemplos de 

independência produtiva o que salienta que muitas vezes quem projeta ganha muito mais 

que quem produz como Nike, Apple, Samsung, Fiat etc., empresas que projetam em seus 

países de origem, mas produzem onde for mais barato, normalmente nos países em 

desenvolvimento como China e Índia. Lembramos também que além de serem os grandes 
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donos dos recursos, quem projeta controla os meios produtivos, tendo a força de tirar um 

centro produtivo quando achar que não precisa mais dele ou quando outro oferecer mais 

vantagens. 

Ao exercer o controle dos meios produtivos, o projeto se caracteriza como o 

gerador de riqueza na cadeia valor. Os aumentos nas fatias de lucro provenientes das outras 

etapas da cadeia valor, produção e venda, estão sempre ancorados no valor de mercado do 

projeto. Então, para o aumento do percentual de lucro por unidade vendida, a partir dessas 

fases da produção, as alternativas se restringem a reduzir custos das operações. Já na fase 

de projeto, é gerado o valor da oferta, então as possibilidades do aumento da fatia de lucro 

são infinitas. E assim se ratificam os argumentos que a vantagem competitiva está nas 

mãos de quem projeta. É nessa conjuntura que o design aparece como força propulsora da 

inovação e gerador de vantagem competitiva. 

Burdek (2006) introduz seu livro, História Teoria e Prática do Design de Produtos, 

fazendo uma referência otimista de como o designer é visto na atualidade: “As corporações 

e as instituições no mundo todo reconhecem o valor do design, e o cultivam e aperfeiçoam 

em grande medida. Pode-se dizer que o design está presente em todas as bocas”. Esta 

visão, na prática, não é a ainda visualizada nos centros produtivos nacionais, porém o 

espaço que o design está ganhando na mídia brasileira já indica uma mudança nessa 

realidade.  

“O design está presente em todas as bocas” com essa afirmativa Burdek (2006), ao 

mesmo tempo em que indica que estamos numa época de introdução massificada do design 

como diferencial competitivo, gera uma reflexão sobre o uso do termo “Design” pelo 

mercado global. Ainda é recorrente o uso do termo como apenas sinônimo de estética 

superficial, beleza ou exclusividade. Uma fonte frequente de confusão é o fato de que 

“design” pode referir-se tanto a atividade (o processo de design) quando ao resultado dessa 

atividade (MOZOTA, 2010). É importante entender a amplitude para sua aplicação 

adequada, feiras e prêmios em design divulgados pela mídia fazem com que leigos tenham 

contato com o tema, porém sem entender suas complexas inter-relações tendo apenas um 

entendimento superficial (LOBACH, 2001). 

Mas mesmo nos estudos específicos da área, O design tem definição e origens 

difusas a depender do contexto que é trabalhado. Lobach (2001) sugere que o design pode 

ser conceituado de formas diferentes a depender do interesse de quem o define. Por 

exemplo: o usuário, que apenas usufrui do produto do design aplicado sem questiona-lo; o 
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fabricante, que usa o design como ferramenta de alavancagem nas vendas e no valor 

agregado do produto; o marxista, que entende o design como ferramenta do capitalismo; o 

designer, que se relaciona com o usuário e o fabricante, e como intermediador deve 

defender os interesse de ambos; o advogado do usuário, que entende o design como “O 

processo de adaptação do ambiente artificial às necessidades físicas e psíquicas dos 

homens na sociedade”. 

É interessante observar a difusão de interesses sobre o design e como isso interfere 

no seu entendimento. Ressaltando que é importante, ao ler a definição dada por algum 

autor, entender qual o seu interesse pelo tema. O Internacional Council of Societies of 

Industrial Design (ICSID), organização que reúne associações profissionais do mundo 

todo, oferece uma definição valorizada do design atualmente: 

 
Design é uma atividade criativa cujo objetivo é estabelecer as qualidades 

multifacetada de objetos, processos, serviços e seus sistemas em ciclos de 

vida completos. Portanto o design é o ator central da humanização 

inovadora de tecnologias e o fator crucial do intercâmbio cultural e 

econômico (ICSID, 2010). 

 

Para uma associação de designers, que promove o design e os benefícios de sua 

utilização, é fácil notar o porquê da valorização da disciplina logo em sua definição.  

Mozota (2010) resgata a definição de design dada pela Industrial Designers Society 

of América (IDSA): “Design Industrial é o serviço profissional de criar e desenvolver 

conceitos e especificações que aprimoram a função, valor e a aparência de produtos e 

sistemas para benefício mútuo do usuário e do fabricante” Essa perspectiva um pouco mais 

modesta mostra a função do design inserido na realidade econômica entre o produtor e o 

consumidor. Porém nesse caso o design não cria o novo significado, apenas aprimora as 

funções existentes. 

A diversidade de definições e de descrições do design, pode se justificar por um 

pluralismo dentro da disciplina do design. Burdek (2006) sugere que, em lugar de uma 

definição única, Fossem explicitados alguns problemas que o design deverá sempre atender 

como, por exemplo: 

 

 Visualizar os progressos tecnológicos. 

 Priorizar a utilização e o fácil manejo de produtos (não importa se “hardware” ou 

“software”). 

 Tornar transparente o contexto da produção, do consumo e da reutilização. 
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 Promover serviços e a comunicação, mas também, quando necessário, exercer com 

energia a tarefa de evitar produtos sem sentido. 

 

Para este trabalho, o principal a entender sobre o design é a complexidade de seu 

conceito e seu papel intermediador entre: fabricante e usuário; organização e mercado; 

capitalismo e sustentabilidade; necessidades e desejos. Acreditamos que assim as 

peculiaridades no gerenciamento de projetos de design irão ser realçadas e isto 

fundamentará as observações feitas durante o processo de análise de ferramentas de gestão 

utilizadas nos projetos de design. 

Para tanto, mais importante do que estudar as definições e “não definições” sobre o 

design, é entender as evoluções desta disciplina por séculos. Essas visões plurais são, com 

certeza, advindas de uma história complexa através de movimentos dialéticos para 

evolução do design como disciplina, resultando no que é hoje. 

É difícil, na história do design, definir um ponto de inicio específico. Não se pode 

relacionar o design ao surgimento do primeiro artefato, já que estes, possivelmente criados 

de forma espontânea e com um intuito de resolver algum problema do seu próprio criador, 

não consideraram um planejamento para o objetivo e para algum usuário alvo que não o 

próprio criador. 

Segundo Burdek (2006) Da Vince pode ser considerado o primeiro designer devido 

o seus estudos sobre a anatomia e máquinas. Porém o termo design foi pela primeira vez 

definido em 1588 pelo Oxford Dictionary exaltando a relação do design com o 

planejamento de artefatos e obras. 

Em um retrospecto transversal, podemos observar que o design inicia seu 

desenvolvimento como uma disciplina muito próxima das artes e arquitetura. O 

ArtsandCrafts, valorizava a função de decoração que os objetos possuíam, e tentavam 

resgatar os valores do artesão e do artesanato em seus objetos, mesmo que esses fossem 

produzidos por máquinas. Os movimentos seguintes, ArtNuveoue ArtDecó, seguem, anos 

depois, esta tendência de valorizar os princípios de configurações o estéticos e simbólicos, 

porém tenta encontrar a estética da nova burguesia (CARDOSO, 2008). 

O design moderno nasceu na Alemanha, em 1919, com o aparecimento da Bauhaus 

e de seu movimento de ideias. O movimento Bauhaus desenvolveu a noção de que a arte 

poderia ser funcional, graças a artistas cuja vocação era criar formas universais para a 

indústria. O design da Bauhaus tinha como meta a perfeição estética, induzida por uma 
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total confiança no funcionalismo e desconfiança de distorções introduzidas pela pisque 

humana na concepção de um objeto de design. Essa nova fase modernista, apesar de 

valorizar o uso das cores e das formas, transparece a indústria como o seu meio de 

produção e transmite isso nos projetos e em processos de desenvolvimento mais científicos 

(MOZOTA, 2012; BURDEK, 2006; CARDOSO, 2008). 

As guerras mundiais foram decisivas para o desenvolvimento do design, que 

culminou na expansão industrial. Os EUA redirecionou sua capacidade produtiva para 

produção de bens domésticos, permitindo que seu excedente fosse veiculado para seu e 

para novos mercados. Precisava-se agora encontrar um meio que possibilitasse a 

manutenção dos elevados índices de produtividade, e para isso era preciso que se 

consumisse por opção e não apenas por necessidade. Surge ai o conceito de obsolescência 

estilística, estimulação do consumo a partir de uma nova roupagem estética. Mais tarde irá 

também surgir a obsolescência programada. Enquanto isso, a escassez dos produtos 

europeus propiciou o crescimento industrial nos países até então periféricos, inclusive no 

Brasil (CARDOSO, 2008). 

O design surge nos anos 20 como profissão na América, o seu principal legado foi 

o desenvolvimento das primeiras agências e consultoria de estética, que não questionavam 

os fundamentos e estruturas do objeto e sim sua forma ao estilo do momento, os projetos se 

limitavam a interferir na aparência dos produtos, fazendo “re-designs”. As agências de 

estilo foram logo absorvidas pelas indústrias de massa. Os automóveis e aviões, por 

exemplo, ganharam formas aerodinâmicas e fluidas, e carcaças que encobriam todo o 

funcionamento interno da máquina, esse movimento se distanciou muito do funcionalismo 

das décadas anteriores. A valorização do design como projeto estético do artefato contribui 

para a confusão deste conceito até hoje (BURDEK, 2006 e MOZOTA 2010). 

O design toma corpo de disciplina ao iniciar os estudos sobre metodologias de 

trabalho e produção para o design, que com isso, vai ganhando mais distância da arte. A 

origem das Metodologias de Design data dos anos 60 e teve como um dos seus precursores 

Christopher Alexander (1964) que identificou o aumento da complexidade envolvida para 

o desenvolvimento de um projeto. Isto o estimulou a criar argumentos para armar o 

processo de projeto com uma metodologia própria e a criar um método que consistia em 

decompor hierarquicamente o problema complexo de design em seus componentes. 

(BURDEK, 2006) 
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As metodologias de design, desde meados do século XX, tentam racionalizar o 

processo de desenvolvimento de novos artefatos, acompanhando o aumento da 

complexidade da produção dos bens. As primeiras propostas para modelagem do processo 

de design se aproximavam de um processo linear simples, onde cada fase gerava um 

argumento para iniciar a fase subsequente. Com o aumento da necessidade de validação e 

integração do projeto em suas diversas etapas, foram introduzidos pontos de retrocesso e 

reavaliação e realimentação durante todo o processo, antes sequencial.  

As décadas que se seguem a este momento na história, são repletas de discussões 

entre a importância da forma versus função. O funcionalismo da escola alemã do “Good- 

Design” era logo questionado por movimentos de valorização simbólica dos objetos, como 

a Pop Art americana (MOZOTA, 2010). A sobreposição de escolas e movimentos com 

enfoques distintos durante o decorrer da história do design estimulou que esta disciplina 

tivesse um caráter complexo, pois se compromete em harmonizar as diversas funções 

práticas, estéticas e simbólicas que o artefato possui. (LOBACH, 2001) 

A essas questões mais tradicionais, como a funcionalidade e a estéticas, outros 

fatores de complexidade foram adicionados ao projeto de design, como as preocupações 

sociais, ambientais e os novos paradigmas trazidos pela revolução digital e tecnológica. 

O design universal, também chamado de design de inclusão, teve pesquisas 

iniciadas na década de 50 pelo Dr. Timothy Nugent em Illinois, e tinha como objetivo 

projetar para que o maior número de pessoas, independente de suas limitações, pudesse 

usufruir do projeto. Foram desenvolvidos projetos como sinalização de metro para 

analfabetos e utensílios de cozinha para deficientes 

Sobre preocupações ambientais surge o Eco-design e o design sustentável. Mesmo 

tendo sido preconizados na década de 70, com as primeiras exigências ecológicas na 

produção, só foram realmente disseminas a partir dos anos 90 em conceito, e em prática 

ainda não foram absorvidos pela sociedade. O design agora participa ativamente do desafio 

do milénio, sustentabilidade produtiva, equilíbrio entre o ambiente, a sociedade e a 

economia. 

 
O conceito de sustentabilidade ambiental refere-se às condições 

sistêmicas segundo as quais, em nível regional e planetário, as atividades 

humanas não devem interferir nos ciclos naturais em que se baseia tudo o 

que a resiliência do planeta permite e, ao mesmo tempo, não devem 

empobrecer seu capital natural, que será transmitido às gerações futuras 

(MANZINI; VEZZOLI, 2005, p. 27). 
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Em outro viés de interferência, as evoluções tecnológicas abriram possibilidades 

infinitas ao design. Novos materiais diminuíram as limitações de produção de projetos e a 

eletrônica possibilitou a substituição do foco do “hard” para o “soft”. A forma física dos 

objetos deixa de ser o cerne do problema. Com o design do soft, o foco é o relacionamento 

entre a pessoa e o objeto. Esse processo é chamado de design de experiência. (MOZOTA, 

2010; BURDEK, 2006). 

Os novos paradigmas sociais, ambientais e tecnológicos não só acrescentaram 

complexidade ao desenvolvimento de projetos de design como também deslocaram o 

ponto focal do projeto de design, do artefato concreto para um sistema integrado de 

produto e serviço. O projeto de design que tem como amplitude o tripé “produto-sistema-

serviço” (PSS) que valoriza o desempenho ou a utilização do produto no lugar de sua 

forma e função, e alcança diferenciação por meio da integração de produtos e serviços, 

fornecendo valor de uso para o cliente. (MANZINE; VELOZZI, 2005). 

É possível notar que a estrutura do projeto de design modificou muito ao decorrer 

de sua evolução, não só em complexidade como em amplitude. Nesse novo contexto o 

design não pode se resumir ao projeto do artefato físico concreto para alcançar os seus 

objetivos. O design na atualidade define: padrões de uso e estilo de vida; mercados alvos e 

atividades chaves da produção, além de possíveis formas de venda não só do produto como 

da identidade corporativa, isso tudo mantendo em vista o crescimento sustentável. 

Nessa realidade é imprescindível entender que o design, se tornou uma atividade 

interdisciplinar que deve trabalhar intimamente com e nas organizações para poder gerar 

valor para a sociedade. 

 

2.2 GESTÃO DE DESIGN 

 

É fácil entender o primordial relacionamento entre o design e a gestão, se 

observamos um simples esquema do sistema econômico: As organizações são as estruturas 

produtivas que lançam as ofertas ao mercado; na outra ponta, a população demanda 

produtos e serviços do mercado. No mercado então, se visualiza o fluxo dos bens, que vão 

dos fabricantes aos usuários; e em contra fluxo os recursos financeiros, que vão dos 

consumidores ao fabricante. Segundo Lobach (2001), o processo de design está justamente 

alocado entre os fatores produtivos e o mercado, ou seja, entre o fabricante e o produto, 

como demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1 – Processo de design. 

 
Fonte: Adaptado de Lobach (2001). 

 

Como evolução desse conceito, o que podemos notar ao estudar o relacionamento 

atual entre o design e a economia, é que ele não apenas ocorre como interface entre o 

fabricante e o produto, esse pode ser apenas uma das possíveis relações que o design se 

apresenta. O design extrapola o desenvolvimento de produtos, pois integra e interfere na 

cultura corporativa, na imagem corporativa e na comunicação corporativa. Decisões sobre 

o design são decisões sobre a estratégia de mercado da empresa e todos esses “elementos 

corporativos” devem se corresponder numa identidade bem concatenada (BURDEK, 

2006). 

 

Design é utilizado e reconhecido pelas empresas e organizações no 

mundo inteiro como fator muito importante. Quando se entende isto não 

apenas como o projeto de produtos isolados, e sim como sistemas de 

produtos, hardware, software e design de serviços. Então estamos nos 

referindo a um tema que tem cada vez mais importância: Identidade 

corporativa e design corporativo (BURDEK, 2006, p. 343). 

 

Com base nos estudos de autores como Lobach (2001), Burdek (2006), Mozota 

(2010), foi produzido neste trabalho um diagrama que apresenta exemplos dos pontos de 

interferência do design no sistema econômico atual, onde o processo de design está 

integrado através de todos os elementos desse sistema. 
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Figura 2 – Sistema econômico. 

 
Fonte: Burdek (2006, Verganti (2009), Mozota (2010), Lobach (2001). 

 

Pode-se afirmar que o fenômeno da gestão de design existe antes mesmo de ser 

estudada e nomeada como tal. Ainda em 1907, o surgimento do primeiro designer com 

amplitude corporativa, o arquiteto Peter Behrens, dava inicio a aplicação do design em 

organizações de forma coesa e planejada. Peter, como diretor artístico da Allgemeinem 

Elektricitats Gesellschaft, desenhava não só os produtos da empresa, mas também a 

fábrica, as habitações dos funcionários, a identidade visual da empresa e os materiais 

publicitários (MOZOTA, 2010; BURDEK, 2006; LOBACH, 2001; MARTINS E 

MERINO, 2008). 

Porém, gestão do design como movimento e disciplina, apenas teve início na Grã 

Bretanha na década de 1960. Na época, o termo referia-se ao gerenciamento de relações 

entre a agência de design e seus clientes. Em 1966, Michael Farr observou o advento de 

uma nova função: O Gerente de Design, cuja missão era garantir a execução uniforme dos 

projetos e manter boas comunicações entre a agência de design e seus clientes. Michael 

Farr estabeleceu algumas estruturas de como o design pode ser manuseado no nível 

empresarial (MOZOTA, 2010; BURDEK, 2006; MARTINS; MERINO, 2008). 

Foi nos Estados Unidos, em 1995 que Bill Hannon e Massachusetts College of Art 

fundara, o Design Management Institute (DMI) em Boston. Principal organização de 
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auxilio pesquisa e divulgação dos princípios da gestão do design. Esta instituição obteve 

reconhecimento internacional com o seu projeto Triad em parceria com a Businnes 

Harvard School, onde estudos de caso comprovavam o valor da gestão do design na 

empresa e seu significado. O DMI também publica trimestralmente o seu periódico 

“Design Management Journal” (MOZOTA, 2010; BURDEK 2006). 

Ao longo dos anos, Gestão de design recebeu definições e sentidos variados. Em 

1990 Gorb (apud. MOZOTA, 2010) definiu gestão do design como a mudança de 

posicionamento dos recursos de design disponíveis na organização na direção do 

cumprimento dos objetivos corporativos. Este definição defendia a busca por uma posição 

do designer dentro da organização. Já em 1995 Cooper e Press (apud. MARTINS; 

MERINO, 2008) afirma que o gestor de design é aquele que responde aos empresários as 

necessidades dos seus negócios, mostrando as possíveis contribuições do design. Esta 

definição visualizava o designer como um consultor estratégico para as organizações que o 

buscava (MOZOTA, 2010). Ainda segundo a autora, a gestão do design envolve o 

desdobramento do design dentro da empresa para auxiliá-la a desenvolver sua estratégia. 

Na prática a gestão do design assume caminhos para o processo de integração do 

design com a empresa. Mozota (2012, p. 24) sugere uma matriz de integração apontando 

quatro maneiras que o design pode utilizar como portas de entrada na corporação, Através 

de projetos específicos: 

 

 Design de Ambientes: Espaços de trabalho, áreas de recepção, fábricas, espaços 

para exposição. 

 Design de Produto: Máquina e produtos comerciais. 

 Design de Embalagem: Embalagens para produtos e materiais promocionais. 

 Design gráfico: Papéis timbrados, avisos, faturas, arquivos, relatórios, telas de 

computador, publicidade, letreiros, nomes comerciais e documentação técnica. 

 

Ocupados esses espaços mais operacionais o design pode se estabelecer na empresa 

concretizando o processo de integração. A autora também indica três maneiras para essa 

integração do design: (MOZOTA, 2010, p. 64). 

 

 Integração funcional do design no departamento de produto. 

 Integração Visual: do design na criação de uma identidade de marca da empresa. 
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 Integração Conceitual do design na estratégia empresarial e na missão da empresa. 

 

Numa análise mais transversal a esse processo, observamos que alguns 

comportamentos devem conduzir a integração do design na corporação, desde os primeiros 

projetos de design até o estabelecimento dele como filosofia da organização, com a 

integração conceitual. Na visão de Mozota (2012) três comportamentos são desejáveis para 

uma absorção saudável do design: a integração deve ser gradativa, responsável e 

deliberada. 

 

 Gradativa: O design seja introduzido gradualmente a partir de um projeto e 

posteriormente ampliando continuamente sua atuação até chegar aos níveis mais 

estratégicos da organização. É primordial que os projetos iniciais tenham sucesso 

para que a organização comece a ver com bons olhos o design. 

 Responsável: Mesmo que começando apenas no nível operacional, o design desde o 

inicio deve ser apoiado e gerenciado como um investimento estratégico da 

organização. Alguém de dentro da organização deve gerenciar o projeto para que a 

gestão do design seja desmistificada como complexa. 

 Deliberada: O design deve ser planejado, gerenciado e incluído na dinâmica da 

organização, não deve estar à parte dela. As informações sobre valores corporativos 

devem ser comunicadas aos designers. O grupo de design deve ser apoiado em 

todas as divisões da empresa e a comunicação deve ocorrer entre o grupo de design 

e a alta administração da empresa. 

 

A autora também visualiza a aplicação do design em três níveis: estratégico (a 

missão), no nível organizacional (o departamento) e no nível operacional (o projeto). Com 

base nessas informações, foi produzido um diagrama representando a integração do design 

baseado nos estudos de Mozota (2010). 

Burdek (2006), comentando sobre o relacionamento do design com o contexto 

corporativo seleciona aspectos que, através de observação de casos de sucesso, ele 

acreditou ser pertinente para o design em organizações: o comportamento corporativo; a 

imagem corporativa; a comunicação corporativa; o design corporativo e o design de 

produto. O autor enfatiza o alinhamento desses aspectos para definição de uma identidade 

corporativa diferenciada e coesa, e demonstra o papel estratégico do design para o alcance 
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dessa realidade. O autor apresenta conceitos como o branding para comentar a importância 

de uma comunicação e um comportamento coerente, desde o aspecto mais abstrato, cultura 

e filosofia, até o mais concreto, como o design corporativo que envolve design de 

produtos, ambientes e manual da marca, por exemplo. Em detalhe, Burdek hierarquiza 

esses aspectos do abstrato ao concreto, ou pode-se ler do estratégico ao operacional. É 

possível fazer um paralelo com os estudos apresentados à cima da autora Mozota, que 

também visualiza essa hierarquização e a divisão entre design corporativo voltado a 

produtos e ambientes, e outro nicho mais voltado à comunicação e imagem. 

 

Figura 3 – Introdução do Design nas empresas. 

 
Fonte: Mozota (2010). 

 

Do mesmo modo em que Mozota visualiza a aplicação do design em níveis 

organizacionais, o Manual de Gestão de Design (1997) também considera a aplicação do 

design dentro da organização em dois níveis, no caso. O primeiro no nível do projeto a ser 

executado, onde o gestor de design deve gerenciar recursos humanos e materiais durante 

todo o ciclo de vida do projeto. E no nível organizacional onde o gestor de design deve 

permitir e estimular na empresa, um clima favorável à criação de novos produtos, 

proporcionando os meios e as condições apropriadas para que isto ocorra em uma visão 

mais restrita do que a defendida em décadas posterior. 

A divisão em níveis estratégicos, de qualquer modo, serve muito mais a um fim 

didático do que prático. Através da visualização dos níveis de integração do design com a 

empresa, se podem montar planos de ação para a evolução dessa integração. Porém seria 
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muito difícil limitar a atuação do design a qualquer nível, Batman e Snell descrevem essa 

possível divisão da empresa em três níveis: 

 

 As decisões do nível estratégico se responsabilizam pela definição dos objetivos e 

planos da empresa e quanto às questões de longo prazo da empresa, como: sua 

sobrevivência, crescimento e eficácia geral (BATEMAN, 1998). 

 A tomada de decisão, no nível tático, é utilizada para traduzir os objetivos gerais e 

as estratégias da alta diretoria em objetivos e atividades mais específicas. 

(BATEMAN, 1998). O principal desafio neste nível é promover um contato 

eficiente e eficaz entre o nível estratégico e o nível operacional. 

 Já no planejamento operacional, o processo é de uma menor amplitude, onde o foco 

é trabalhar junto aos funcionários não administrativos, implementando os planos 

específicos definidos no planejamento tático (BATEMAN, 1998). 

 

Figura 4 - Estratégia de design na empresa. 

 
Fonte: Burdek (2006). 

 

A divisão em níveis indica o caminho da execução da estratégia, do nível 

estratégico ao operacional, da concepção a execução. Os níveis da organização não estão 

simplesmente ligados a departamentos de alto ou baixo escalão na hierarquia da 
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organização mais sim a aspectos na tomada de decisão como a amplitude e o impacto da 

decisão tomada, se ela envolve grande parte da organização e se muda drasticamente as 

rotinas de trabalho. Outro aspecto é a longevidade das decisões tomadas, se elas 

repercutem no longo prazo, ou não. 

Alguns aspectos são apontados por karjalainen (apud. MARTINS; MERINO, 2008) 

no que se refere aos fatores abordados e as atividades desenvolvidas em cada nível pelo 

designer: 

 

 Estratégico: fatores ambientais (tendências de Mercado, tendências de Design, 

legislação, padrões) manifestações do design (identidade corporativa, padrões de 

design corporativo, produtos, ambientes, comportamento e comunicação) fatores 

internos (estratégias e controle do design corporativo, compreensão do 

desenvolvimento de habilidades para gestão do design, integração, centralização, 

responsabilidade pelo design, elaboração e introdução de sistemas para gestão do 

design, avaliação dos investimentos em design). 

 Tático: Recursos para o design (humanos, físicos, internos, externos etc.) 

habilidades para o design; treinamento; explicitações dos processos; procedimentos 

e normas para a gestão do design; localização, serviços e objetivos da equipe 

responsável pelo design. 

 Operacional: Natureza dos processos e projetos de design; propostas de design; 

relacionamento entre a gestão e a equipe de design do projeto; seleção dos 

integrantes da equipe para gestão do projeto de design; documentação do projeto e 

sistemas de controle; implementação das soluções de design; avaliação dos projetos 

de design. 

 

Neste trabalho destacamos a gestão do design aplicada ao nível operacional, pois 

ela se torna inicio e fim no processo de inserção do design na empresa. Início por, em regra 

geral, ser através de um projeto isolado, que a organização tem o primeiro contato com o 

design. E é fim, pois, para a concretização de qualquer decisão estratégica de design, será 

necessária a execução de um projeto. 
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2.3 NOVAS ABORDAGENS DE INTEGRAÇÃO ENTRE GESTÃO E DESIGN 

 

É importante entender que a gestão do design provoca uma mudança na abordagem 

do modelo de negócio, não se trata mais de processo de dar forma visível a um 

determinado negócio ou estratégia de marketing, mas contribuir para a mudança do 

comportamento e da visão corporativa. O relacionamento entre organizações e o design 

está diretamente relacionada a um processo de mudança de um modelo de administração 

taylorista, hierárquico, para um modelo organizacional plano e flexível, que incentiva a 

inovação e a tomada de riscos tendo como base a qualidade total e o foco no cliente e o 

processo de criativo. Esse novo modelo está baseada em gestão voltada para o cliente, 

gestão baseada em projetos e gestão da qualidade total. 

É neste nível de entendimento sobre o papel do design nas organizações que o 

termo Design Thinking tem ganhando considerável atenção nos últimos 10 anos. Isto está 

ocorrendo em variados ambientes organizacionais e contextos que vão além das 

preocupações comuns a designers. A ideia central é que a maneira como o design resolve 

problemas pode gerar um grande valor para empresas que estão tentando inovar e em 

sociedades que esperam mudanças (BROWN, 2008). 

As estratégias tradicionais de integração do design nas organizações, pregadas 

pelos disseminadores do conceito de gestão do design é, em uma perspectiva abstrata, 

virada de cabeça para baixo nesta nova abordagem. No formato tradicional de integração, o 

design deveria ter acesso a ambientes organizacionais através do bom resultado de seus 

projetos, (gráficos, de produto, de interface ou interiores). Esses projetos seriam 

inicialmente de menor impacto e conforme seus bons resultados dar-se-ia o processo de 

inclusão gradativa do design, do âmbito operacional ou estratégico. 

Em uma nova abordagem de integração, não são os resultados dos projetos de 

design que são absorvidos pela organização, e sim sua forma de pensar e resolver 

problemas. 

O processo de gestão tradicional está intimamente focado em tomar a melhor 

decisão e baseado em modelos quantitativos e qualitativos para se encontrar uma solução 

mais rentável entre as possíveis, assim são intensificadas as pesquisas nas áreas de Análise 

Multicritério, Ótimo de Pareto, Processo Decisório, dentre outras teorias originárias da 

economia e engenharia que pretendem facilitar a tomada de decisão (OSTERWALDER e 

PIGNEUR, 2010; BRPWN, 2008). 
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Porém, quando se tenta absorver o pensamento do design para a resolução de 

problemas, o processo se torna focado na produção de novas soluções e alternativas para o 

problema, do que na escolha de uma solução perante os caminhos existentes. 

 

O trabalho de um design traz questionamentos intermináveis sobre a 

melhor forma possível de criar o novo, descobrir o inexplorado, 

apresentar novas opções e, em resumo, criar valor para os usuários. Isso 

exige a capacidade de imaginar „aquilo que não existe‟. Estamos 

convencidos de que as ferramentas e a atitude da profissão do design são 

requisitos para o sucesso na geração de modelos de negócio 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). 

 

Ellen Kiss, Professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em 

entrevista a revista HSM Management (2010), comenta que a evolução dos modelos de 

negócio está no design, pois este integra processos, tecnologia, serviço, marca e 

experiências. “Enquanto o pensamento do gestor é pautado pela lógica e pela racionalidade 

das pesquisas e auditorias, o do designer é humanístico e atende as aspirações emocionais 

que o consumidor busca”(KISS, 2010). Ela explica que é preciso entender o sentido que o 

produto tem na vida das pessoas e que o consumidor pós-moderno busca se relacionar e 

experimentar. 

No âmbito da gestão de projeto, o design então não está mais a frente a penas de 

projeto tradicionalmente “de design”. Mas participando do processo de desenvolvimento e 

criação de tudo que é possível imaginar. Não são mais as suas habilidades técnicas, sua 

visão estética ou seus conhecimentos em usabilidade e ergonomia que devem ser 

absorvidos pelas organizações, como aconteceu com Peter Behrens no inicio do século 

passado. A sociedade e as organizações estão absorvendo o pensamento do design, a 

metodologia, seu método criativo no processo de resolução de problemas. 
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3 PROJETOS E SUA GESTÃO 

 
3.1 O QUE É UM PROJETO 

 

O dicionário Aurélio realça o conceito de projeto como sendo uma pré-execução de 

algo. s.m. O que se tem a intenção de fazer; desígnio; intento; plano de realizar qualquer 

coisa. Estudo, com desenho e descrição, de uma construção a ser realizada. Primeira forma 

de uma medida qualquer: ainda é um projeto (AURÉLIO, 1975). 

Porém o conceito de projeto já é há décadas explorado de uma forma mais ampla, 

não é apenas um planejamento para se executar algo. E sim se pode chamar de Projeto a 

execução de quase qualquer coisa. Há muito tempo a abordagem por projetos é usada para 

fazer negócios no setor de construção, nas relações com Hollywood e com grandes 

empresas de consultoria. Atualmente o gerenciamento de projetos atinge todos os tipos de 

trabalho. Todas as grandes conquistas da humanidade, da construção das grandes 

pirâmides à cura da poliomielite, bem como a visita do homem a lua, começaram com um 

projeto (GRAY e LARSON, 2009). 

Este desdobramento do conceito de projeto pode criar uma pequena confusão, 

principalmente para áreas como design, pois muitas vezes o resultado de um projeto de 

design, é um projeto de um artefato. Assim, o produto do projeto de design muito 

provavelmente ainda é um projeto, que será posto em produção, replicado varias vezes ou 

executado de forma exclusiva (LOBACH, 2001). Esse problema também é vivido na área 

da construção civil, onde existe o projeto de um prédio – conjunto de plantas e definições 

arquitetônicas a serem executados – e o projeto propriamente dito de construção que são o 

conjunto de atividades que tornaram o prédio pronto para ser habitado. 

Para que esta dúvida não se estenda prejudicando a compreensão sobre este 

trabalho. Utilizaremos o segundo conceito citado. Para este trabalho, projeto é um conjunto 

de atividades para se atingir um objetivo. Neste caso o projeto de design não é o resultado 

do seu trabalho mais sim o conjunto de atividades que é exercido para se chegar a um 

resultado. 

Para o PMI (2008), um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um 

produto ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um término 

definido. O termino é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se 

conclui que esses objetivos não serão alcançados ou não serão necessários. Cada projeto 

cria um produto, serviço ou resultado exclusivo. Embora elementos repetitivos possam 
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estar presentes em algumas entregas do projeto, essa repetição não muda a singularidade 

fundamental do trabalho do projeto. Uma equipe pode executar dois projetos de 

mobiliários, para a mesma indústria, com os mesmos matérias e processos, e até para o 

mesmo público, porém os dois mobiliários não são iguais. 

Organizações realizam um esforço para atingir um conjunto de objetivos. E em 

geral, esse esforço pode ser categorizado como projetos ou operações, embora os dois 

ocasionalmente se diferenciem. Eles compartilham muitas das seguintes características: 

Realizados por pessoas, restringido por recursos limitado, Planejado, executado e 

controlado. Os projetos e as operações diferem principalmente no fato de que, as operações 

são contínuas e com resultados repetitivos, enquanto os projetos são temporários e 

exclusivos (PMI, 2008). 

Em uma definição mais completa do que seria um projeto, Gray e Larson (2009) 

destaca que o um projeto está sempre submetido a alcançar objetivo com uma limitação de 

escopo e tempo. Para os autores “um projeto é um esforço único, complexo e não rotineiro, 

limitado por orçamento, tempo e/ou recursos e com especificações de desempenho criadas de 

acordo com as necessidades de um cliente” (GRAY; LARSON, 2009). 

Gray e larson (2009) também ressaltam as principais características que ajudam a 

diferenciar um projeto de outros esforços da organização: 

 

1. Tem um objetivo estabelecido; 

2. Um período de validade definido, com início e fim; 

3. Geralmente, o envolvimento de uma equipe multidisciplinar; 

4. Comumente, a elaboração de algo nunca realizado antes; 

5. Tempo, custo e requisitos de desempenho considerados. 

 

Para Maximiano (2008), os projetos sempre são veículos para possibilitar o 

crescimento ou a simples manutenção das atividades normais. Há organizações que 

distinguem os projetos regulares, dos projetos estratégicos criados para implementar a 

estratégia, ficando claro que a forma mais comum e direta da execução da estratégia é 

através de projetos. 

As organizações estão designando cada vez mais esforços para o desenvolvimento 

de projetos, pois o gerenciamento por projeto leva em consideração a diminuição do ciclo 

de vida do produto, a competitividade global, a explosão do conhecimento e o foco no 
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cliente, influindo diretamente na diminuição das ineficiências e desperdícios; no 

downsizing corporativo (eliminação da burocracia desnecessária); no aumento da 

colaboração e o capital intelectual por parte da equipe; no cumprimento do escopo 

(propósito do projeto), do prazo e do custo, e na satisfação do cliente (VARGAS, 2000). 

Outra forma de ressaltar o caráter temporário dos projetos e ilustrar sua natureza 

única é através da exibição do seu ciclo de vida. Ciclo de vida do projeto ilustra as 

principais fases do projeto de sua concepção a sua implementação. O ciclo de vida de um 

projeto passa normalmente pelos processos de definição; planejamento; execução e 

controle. 

O gráfico do ciclo de vida demonstra o esforço investido em cada processo durante 

o seu tempo de vida (VARGAS, 2000; GRAY e LARSON, 2009; PMI, 2008). 

 

Figura 5 - Ciclo de Vida do Projeto. 

 
Fonte: PMI (2008). 

 

 Iniciação: As especificações do projeto são definidas; os objetivos, estabelecidos; 

as equipes, formadas; as responsabilidades mais importante, determinadas. 

 Planejamento: Planos são desenvolvidos para determinar o que o projeto deverá 

implicar, quando será programado, a quem beneficiará, qual o nível de qualidade 

deverá ser mantido e qual será o orçamento para o projeto. 

 Execução: O produto do projeto é realmente produzido. Em projetos de design, o 

esforço de execução é voltado para pesquisa, analise, geração e seleção de 

alternativas e desenvolvimento do produto através de protótipos, desenhos cotados, 
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plantas, renderizações ou bonecas impressas no caso da indústria gráfica, por 

exemplo. 

 Controle: São todos os esforços para se medir em tempo, custos e requisitos de 

desempenho. Medidas de tempo, custos e especificações são utilizadas para 

comprar o que está sendo executado e o que foi planejado. 

 Encerramento: Abrange duas atividades, a entrega do produto do projeto ao cliente 

e redistribuição dos recursos do projeto. A entrega do projeto deve incluir a entrega 

de todos os produtos acordados, como projetos cotados, protótipos, plantas, 

arquivos para impressão e etc. Além disso, se necessário deve incluir treinamentos 

e acordos de serviços de manutenção e pós venda – nos casos comuns, os serviço 

de manutenção e pós venda em si não fazem parte do projeto, mas o seu 

planejamento e previsão sim. A redistribuição geralmente envolve a devolução de 

equipamentos e matérias para outros projetos e a busca de novas atividades para os 

membros da equipe. 

 

Não se pode confundir o ciclo de vida do projeto com o ciclo de vida do produto do 

projeto. O ciclo de vida do projeto possui objetivo e fim claro, por exemplo, um projeto de 

produto terá como resultado o desenvolvimento de um produto, e este será lançado no 

mercado e produzido por mais um longo período de tempo. Todo o período de tempo que o 

produto existe no mercado é o ciclo de vida do produto, porém o ciclo de vida do projeto 

acaba quando o produto entrar em produção. 

Muitas vezes é comum, depois do projeto de produto desenvolvido, uma equipe 

continuar trabalhando em atualizações e pequenas mudanças que o projeto de produto 

sofrerá depois de seu lançamento. Essa é uma abordagem muito comum utilizada 

atualmente que permite que o projeto seja modificado de acordo a recepção e resposta do 

mercado. Quanto a esse projeto de manutenção é melhor que cada atualização seja tratada 

como um novo projeto ou uma operação contínua de manutenção, porém que fique claro 

que o primeiro projeto do produto já foi finalizado. 

 

3.2 TRÍPLICE RESTRIÇÃO 

 

Uma característica comum a projetos é que normalmente estão submetidos a uma 

tríplice de restrições: escopo, prazo e custo, no gerenciamento de necessidades conflitantes 
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de um projeto. A qualidade de um projeto é afetada pelo balanceamento desses três fatores. 

Projetos de alta qualidade entregam o produto, serviço ou resultado solicitado, dentro do 

escopo, do prazo e do orçamento planejados. A relação entre esses fatores ocorre de tal 

forma que se houver mudança em algum dos três fatores, pelo menos outro fator 

provavelmente será afetado (VARGAS, 2000; GRAY; LARSON, 2009; PMI, 2008). 

 

Figura 6 - Triplice Restrição. 

 
Fonte: GRAY; LARSON (2009). 

 

 Escopo: O escopo do projeto é composto pelas restrições e requisitos que o projeto 

deve cumprir para alcançar seus objetivos. O escopo do projeto é a restrição que 

explicita o porquê o projeto existe e como deve ser executado. O escopo pode ter 

níveis de detalhamento diferentes, pode explicitar exatamente cada micro atividade 

que deve ser realizada ou pode ser apenas um conjunto de objetivos que devem ser 

alcançados independentes da forma como serão executados. 

 Tempo: Como todos os projetos possuem objetivos específicos, a restrição de 

tempo explicita em quanto tempo os objetivos devem ser alcançados pelo projeto. 

A imposição de uma restrição de tempo pode ter origem na própria natureza do 

projeto, por exemplo, projetos para eventos com data marcada possuem uma 

restrição de tempo clara. Os projetos podem impor restrições de tempo para que o 

produto do projeto tenha mais valor, por exemplo: diminuir o tempo de projeto de 

produto pode reduzir o time-to-marketing e fazer com que o produto ganhe 

competitividade. Como tempo investido normalmente significa que há uma equipe 

alocada para o projeto normalmente tempo e custo são funções um do outro, então 

a restrição de tempo pode existir apenas pela restrição de custo. O fator mais claro 
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que estimula a redução de tempo do projeto é que quanto antes o projeto acabar, 

mas cedo será possível usufruir do resultado do projeto. 

 Custo: Os projetos costumam a serem realizados para gerar algum valor para a 

organização, como uma melhoria na imagem, ou um lançamento de um novo 

produto, ou o desenvolvimento de sistemas pra diminuir o custo de alguma ação. 

De maneira direta ou indireta o projeto acaba gerando um retorno financeiro com o 

seu resultado. Então, de maneira geral, a restrição de custos é dada de forma que o 

custo do projeto não ultrapasse o valor oferecido por ele. Muitas vezes, em projetos 

executados por demandas ou editais, a restrição de custos é crucial para viabilizar 

projeto. Alguns projetos, que se preocupam mais com rapidez ou qualidade poderão 

aceitar flexibilização de custos. 

 

 
3.3 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

O gerenciamento do projeto deve trabalhar principalmente no equilíbrio dessas três 

funções para alcançar o sucesso do projeto. A disciplina de gerenciamento de projetos 

comumente tem distinguido o sucesso do produto do projeto com o sucesso da gestão do 

projeto. Muitas vezes o produto do projeto pode ser entregue com o escopo planejado, 

dentro do prazo e dos custos definidos, porém não gera o retorno esperado para a 

organização. Nesse caso a gestão do projeto obteve sucesso, porém o produto do projeto 

teve um escopo mal definido não atendendo as demandas do cliente e não tendo o retorno 

do valor investido. 

Obter o sucesso da gestão de projetos, sem se preocupar com o sucesso do projeto 

não faz sentido algum para o cliente ou para a organização. E obviamente é melhor que o 

gerenciamento de projetos tenha sido desastrosos, porém com o sucesso do produto do 

projeto, que ao contrário. No entendo, é de senso comum que com um gerenciamento de 

projetos bem sucedido o produto do projeto terá maior probabilidade de sucesso também. 

Por isso, faz sentido o esforço dispendido na melhoria do gerenciamento de projetos. 

Porém, a equipe deve entender que o mais importante do projeto não é seguir um 

planejamento estabelecido sobre restrições de escopo tempo ou custo. O mais importante é 

a entrega de valor para as partes interessadas. 

Segundo o PMI (2008) o gerenciamento de projeto é a aplicação de conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus 
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requisitos e entregar o resultado solicitado. Em relação à Gestão de Projetos, Kerzner 

(2002) define como sendo um planejamento, programação e controle de uma série de 

tarefas associadas para atingir um determinado objetivo com êxito.  

Segundo Lewis (1995) o principal desafio do gerenciamento de projetos é atingir 

todas as metas do projeto e objetivos, honrando as limitações pré-concebidas. As restrições 

primárias são escopo, tempo e orçamento. O objetivo secundário é otimizar a alocação dos 

recursos e ultrapassar as expectativas de clientes e  stakeholders. 

O PMI em sua quinta edição também relaciona o gerenciamento de projetos 

diretamente com o objetivo de reduzir os riscos de um projeto durante todo seu ciclo de 

vida. Ao entender que tudo o que pode prejudicar a execução de um projeto é um risco 

para este, o gerenciamento de projeto objetiva reduzir probabilidade ou impacto dos 

potenciais riscos. Entendo que não existem apenas riscos negativos, e que as oportunidades 

são riscos positivos que devem ser aproveitadas ao máximo, a gestão de projetos também 

deve monitorar oportunidades e aproveita-las ao máximo. 

Até o inicio do século 20, grandes projetos como os de construção civil eram 

guiados por arquitetos e engenheiros por serem os especialistas sobre os processos de 

construção. Foi só a partir da década de 50 que as organizações iniciaram o processo de 

racionalização e dissociação do gerenciamento de projetos ou produto do projeto, tornando 

o gerenciamento de projetos uma disciplina possível de ser aprendida e exercida, e não 

uma habilidade ou função intrínseca dos grandes idealizadores dos projetos (LEWIS, 1995; 

KERZNER, 2002). 

Henry Gantt e Henri Fayol se destacam como precursores do gerenciamento de 

projetos. Gantt é chamado de pai das técnicas de planejamento e controle e é famoso por 

ter criado o gráfico de Gantt, gráfico de barras que sobrepõe as datas de começo e fim das 

atividades de um projeto sobre uma linha de tempo. Fayol foi o criador das cinco funções 

do gerenciamento: Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Ambos os 

cientistas eram estudiosos da Administração Científica, movimento liderado por Frederick 

Taylor. Tais trabalhos deram origem a ferramentas muito difundidas no gerenciamento de 

projeto, como a Work Breakdown Structure (MAXIMIANO, 2008; LEWIS, 1995). 

Já como disciplina, durante meados do século XX, gestão de projetos foi 

desenvolvidas por vários campos de aplicação principalmente a construção civil, a 

engenharia e defesa civil e militar. Os anos 50 marcou o início da gestão de projetos 

diferenciando-a da gestão da produção ou da engenharia. Projetos não oficiais nos Estados 



44 
 

Unidos foram gerenciados através de gráficos de Gantts e mais duas outras abordagens de 

gestão de cronograma foram desenvolvidas. O CPM – Critical Path Method foi 

desenvolvido em parceria entre as empresas Du Pont e Remington Rand, método 

matemático que possibilitava realçar o caminho crítico do projeto. E o PERT - Programa 

de avaliação e revisão técnica – que foi desenvolvido pela Booz Allen como parte de um 

programa de submarinos e mísseis Polaris da Marinha dos Estados Unidos (GRAY; 

LARSON, 2009; SLACK, CHAMBERS; JOHNSTON, 2002). 

Foi na década de 60 que nasceram as duas principais organizações exclusivamente 

dedicadas a disseminar o conhecimento de gestão de projetos como disciplina. O IPMA– 

International Project Management Association e o PMI – Project Management Institute. 

Em 1965 nasce o IPMA – International Project Management Association – fundada 

em Viena como uma federação, hoje possui membros em todos os continentes e é mais 

reconhecida em países da Europa. É uma associação focada no desenvolvimento das 

competências para equipes de projetos. O IPMA reúne mais de 50 federações pelo mundo 

que representa os seus capítulos locais em cada país. Cada capítulo associado tem como 

objetivo desenvolver as competências nas áreas de gestão de projetos nas suas áreas de 

influência geográfica. No Brasil, a IPMA é representa pela ABGP (Associação Brasileira 

em Gerenciamento de Projetos) (IPMA, 2006). 

O IPMA oferece um sistema de certificação em quatro níveis. A certificação 

procura classificar o nível de alinhamento do profissional às competências necessárias para 

lidar com projetos. Do nível A ao nível D, o profissional pode ser classificado como: A- 

Capaz de gerencias todos os projetos de uma empresa; B-Capaz de gerenciar projetos de 

maneira autônoma; C-Capaz de gerenciar projetos não complexos e de apoiar o gerente de 

um projeto complexo; Nível D – Capaz de participar como especialista em gerenciamento 

de projetos, dentro de equipes de projeto (SANTOS et al, 2005). 

A certificação é controlada por cada entidade local do IPMA e no Brasil a ABGP 

publicou, em 2004, o manual RBC – Referencial Brasileiro de Competências em 

Gerenciamento de Projetos que é baseado no IPMA competence base line e apresenta a 

descrição dos processos que constituem a base para a avaliação dos conhecimentos 

técnicos dos candidatos à certificação. O RBC, não contempla apenas os elementos de 

conhecimento do gerenciamento de projetos, como também, uma ampla estrutura para a 

avaliação das competências do profissional de gerenciamento de projetos. Ele é mais 

focado como uma guia de habilidade e competências individuais do profissional para lidar 
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com projetos, do que uma gama de ferramentas e técnicas aplicadas ao projeto. Na figura 7 

estão os três grupos principais de competências que o IPMA acredita ser a base para o 

desenvolvimento do profissional que lida com projetos, esta figura é chamada de “O olho 

da competência” pelo próprio IPMA . 

 
Figura 7 - Olho das competências. 

 
Fonte: ABGP (2005). 

 
A principal associação mundial na área de Gestão de Projetos, o Project 

Management Institute (PMI®), foi fundada em 1969, nos Estados unidos, com vista a 

compartilhar informações e experiências dos processos relativos ao gerenciamento de 

projetos. O PMI define o projeto como “um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo” (PMBOK, 2004, p.5). 

O PMI, ou Project Management Institute é uma organização sem fins lucrativos que 

busca promover o desenvolvimento da profissão do gestor de projeto. Fundado em 1969, 

nos Estados Unidos, teve rápida ascensão, e hoje em dia conta com mais de 700.000 

integrantes, membros, credenciados e voluntários em praticamente todos os países do 

mundo. 

O instituto é responsável pelo Guia PMBOK (Guide to the Project Management 

Body of Knowledge), que tem como objetivo identificar um subconjunto de práticas em 

gerenciamento de projetos que são amplamente reconhecidos como boa prática. 

Amplamente reconhecido significa que o conhecimento e as práticas descritas são 

aplicáveis à maioria dos projetos na maior parte do tempo, e que existe um consenso em 

relação ao seu valor e sua utilidade. “Boa prática” significa que existe um consenso geral 
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de que a aplicação correta dessas habilidades, ferramentas e técnicas pode aumentar as 

chances de sucesso em uma ampla gama de projetos. O guia tem o importante papel de 

promover um vocabulário relacionado ao gerenciamento de projeto. Desenvolvido como 

um White paper em 1983, sua primeira edição foi lançada em 1996 e chegou a sua quinta 

edição em 2013. 

A quinta edição do PMBOK reconhece 47 processos que caem em cinco grupos 

básicos (Iniciação; Planejamento; Execução; Monitoramento e Controle; Encerramento) e 

10 áreas de conhecimento (Gerenciamento da Integração; do Escopo; do Tempo; dos 

Custos; da Qualidade; dos Recursos Humanos; das Comunicações; dos Riscos; das 

Aquisições; das Partes -- essa última adicionada recentemente, na quinta edição). O PMI 

usa o PMBOK como referência básica de gerenciamento de projeto para seus programas de 

desenvolvimento profissional e certificações. 

As duas instituições não são concorrentes e nem tem objetivos divergente e sim, 

muito mais complementares. Enquanto os estudos do PMI estão voltados a boas práticas 

em gerenciamento de projeto, focando suas orientações sobre processos e técnicas. O 

IPMA trabalha sobre uma abordagem comportamental e contextual, realçando as principais 

competências necessárias ao se trabalhar com projetos. Além dessas duas instituições ainda 

existe a APM (Association Project Management) a qual também disponibiliza programas 

de treinamento e certificação, porém é mais reconhecida no Reino Unido.  

Através dos seus programas de treinamento e certificação, essas instituições 

conseguiram difundir, tornar compreensível e reaplicável os conhecimentos na área de 

gestão de projetos. Desta forma trouxe benefícios para os profissionais das áreas, 

organizações que trabalham por projetos, e clientes que ao demandar os serviços de 

equipes de projetos que tenham este tipo de treinamento, pode depositar mais confiança 

nas suas entregas. 

Uma das criticas feitas ao tipo de conhecimento difundido por essas instituições, é 

que elas tentam separar a gestão de projetos da finalidade do próprio projeto. Pregam que 

as metodologias por elas difundidas se aplicariam a projetos de qualquer natureza, de 

projetos de filme de Hollywood a construção de prédios. Isto implica numa abordagem 

complexa, muitas vezes desnecessária para projetos mais simples com equipes menores. 

Outro fator de críticas a essa abordagem da gestão de projetos difundida nos anos 

60 e 70 é que é extremamente baseada na administração científica, escola que valoriza o 

planejamento e controle como função primordial do gerenciamento. Esta abordagem é 
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muito voltada a tratar o sucesso do projeto como função do cumprimento de planos bem 

elaborados e detalhados. Nesta forma de pensar, quanto maior o investimento em 

planejamento e controle, melhores serão os resultados dos projetos (CHARETTE,2001). 

Esses altos investimentos em planejamento, principalmente no início do projeto, 

acabam por orientar o projeto a um ciclo de vida “cascata” onde uma fase do projeto é 

iniciada a parir do output do termino de uma fase anterior caracterizando um 

desenvolvimento linear com poucas avaliações e poucas oportunidades de alterar um 

planejamento executado de forma rígida e detalhada (HIGHSMITH, 2004). 

Porém, para muitos projetos, principalmente que envolvam desenvolvimento de 

novos artefatos, ter planos elaborados e controles rígidos só engessariam a equipe que iria 

ter poucas oportunidades para inovar ou aperfeiçoar o produto do projeto se houvesse 

oportunidade. Além disso, o esforço para se planejar de uma forma detalhada um projeto 

de design ou qualquer outro que envolva criatividade, pesquisa ou inovação, é alto, 

abstrato, e muitas vezes jogado fora, pois inevitavelmente projetos de criação e 

desenvolvimento estão sujeitos rotineiramente a mudanças de plano (SCHWABER, 2004; 

COHN, 2005). 

 

3.4 GESTÃO ÁGIL DE PROJETOS 

 

Foi observando essas questões que um grupo de desenvolvedores de software criou 

o Manifesto Ágil para gestão de projetos. Este manifesto não só revolucionou a forma 

como gerenciar projeto de software como também pode ser absorvido por muitas outras 

áreas que trabalham com projetos de desenvolvimento, criação ou inovação. No caso, 

projetos de pesquisa, projetos de design, desenvolvimento de novos negócios e projetos 

criativos em geral (SCHWABER, 2004; COHN, 2005; HIGHSMITH, 2004). 

Em fevereiro de 2001, uma conferência realizada em uma estação de ski nos 

Estados Unidos reuniu 17 especialistas renomados. Com conhecimentos e publicações 

sobre metodologias de desenvolvimento de software diferentes, estes 17 profissionais se 

propuseram a discutir sobre novos meios de gerenciar e executar projetos, que fossem 

contrários ao demasiado planejamentos, controle, micro gerenciamento e excesso de 

burocracia, que eram gerados pelos métodos de gestão tradicionais. 

Neste sentido, após esta reunião foi criado o Manifesto Ágil para desenvolvimento 

de software, este manifesto estava baseado em quatro pilares ou regras básicas: 

 Os indivíduos e as interações são mais importantes que processos e ferramentas; 
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 Entregar software funcionando é mais importante que documentar e controlar o 

processo; 

 A colaboração com o cliente é mais importante dos contratos e negociações; 

 A resposta rápida a mudança é mais importante do que seguir um plano. 

 

O Manifesto Ágil foi escrito de uma maneira muito cuidadosa ao ressaltar, por 

exemplo, indivíduos e interações, “sobre” processos e ferramentas. Essa relação relativa, 

que investe mais importância a alguns itens em detrimento de outros, estabelece a chave do 

que seriam os princípios ágeis. Pois esta relativização é proveniente de um entendimento 

de mundo complexo onde seria muito difícil apenas estabelecer os princípios diretamente 

(HIGHSMITH, 2004). 

Assim, continuando com exemplo do primeiro principio, não é que processos e 

ferramentas não sejam importantes para as abordagens ágeis, mas sim que independente 

dos processos e ferramentas que forem utilizados, ressaltar as habilidades individuas e as 

interações e comunicação entre a equipe é muito mais valoroso do que manter a utilização 

impecável dos processos. 

O Manifesto Ágil, além de maximizar a importância da desburocratização, e das 

relações interpessoais, também se alinha a um desenvolvimento focado em ciclos iterados 

de desenvolvimento em detrimento de métodos cascata. Valorizando a avaliaçãodo projeto 

em momentos pré-determinados e possibilitando a flexibilização do planejamento e a 

resposta rápidas a mudanças. 

É interessante notar que, ao compararmos as metodologias de gestão de projetos e 

as metodologias de design criadas a partir da década de 90 percebemos em ambas a forte 

recorrência de metodologias flexíveis a mudanças, cíclicas e com feedbacks para avaliação 

do desenvolvimento do produto. Assim metodologias muito mais alinhadas ao princípios 

ágeis (CHARETTE, 2001). 
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Figura 8 - Método cascata Versus Método Iterativo Incremental em projetos de design. 

 
Fonte: a autora. 

 

Com a difusão dos princípios ágeis alguns conjuntos de práticas foram difundidos 

como formas de aplicação desses em projetos. Dentre elas estão Kanban, Extreme 

Programminge Scrum. É importante entender que esses conjuntos de práticas – também 

chamados de frameworks ou metodologias ágeis – foram desenvolvidos basicamente para 

a área de software, assim esses arcabouços possuem tanto boas práticas aplicáveis a 

qualquer tipo de projeto, como também práticas possíveis de aplicar apenas à área de 

software (KNIBERG; SKARIN, 2010). 

Extreme Programming (XP) é uma metodologia ágil baseada em comunicação, 

simplicidade e feedbacks constante e tenta levar esses valores ao extremo, orientando, por 

exemplo, que duas pessoas trabalhem juntas na mesma tarefa ao mesmo tempo. Assim, a 

comunicação e revisão da qualidade do trabalho é feita em tempo real durante a própria 
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execução da tarefa, diminuindo a necessidade de revisões por terceiros, e aumentando a 

qualidade logo na primeira entrega. O extreme programming também indica outras 

técnicas e práticas como reuniões diárias e previsão de testes, pelos quais o produto do 

projeto terá que passar antes mesmo do produto ser desenhado. Por fim, mais um ponto 

chave valorizado na prática do extreme programming é a simplicidade, o XP indica que a 

equipe não deve desenvolver nada que não seja extremamente necessário no momento, isso 

irá proporcionar um produto enxuto focado na solução de problemas e estimulando testes 

rápidos com usuários (KNIBERG, 2007). 

Scrum é uma metodologia Ágil focada em ciclos de desenvolvimentos com tempo 

limitado, muito útil em projetos grandes onde seria impossível prever sua execução desde o 

início. No Scrum se planeja com mais detalhes apenas o próximo ciclo de 

desenvolvimento. A cada fim de ciclo o que foi feito é avaliado e um novo ciclo é 

planejado, reavaliando requisitos e abraçando assim mudanças necessárias ao projeto. O 

Scrum também defende a existência de equipes multidisciplinares, nele não deve existir 

departamentalização ou divisão do trabalho. Toda a equipe é responsável por todo produto. 

Fazendo um paralelo com projeto de design de produto, seria como unir numa mesma 

equipe designers, engenheiros profissionais de marketing e publicidade, analistas de 

qualidade e logística. Uma equipe pequena e multidisciplinar que teria autonomia para 

tomar decisões sobre o produto (SCHWABER, 2005; KNIBERG, 2007; KNIBERG; 

SKARIN, 2010). 

Kanban é uma metodologia ágil baseada em gestão a vista, o termo Kanban é 

proveniente do sistema japonês de qualidade implementado pela Toyota, onde quadros de 

aviso com cartas e cores sinalizavam informações na linha de produção (estes quadros são 

chamados de quadros Kanban). O gerenciamento de projetos trouxe o Kanban e alguns 

princípios do sistema Toyota, como a produção puxada e o gerenciamento de gargalos, da 

administração da produção industrial para desenvolvimento de software. Por sua natureza 

simplista, muitos desses conceitos são facilmente aplicados em projetos de design 

(KNIBERG; SKARIN, 2010). 

A discussão geral sobre projetos e as metodologias de gerenciamento de projetos 

existente é possível perceber a evolução dessa disciplina. Neste trabalho buscamos focar a 

busca por ferramentas sobre 4 metodologias: a metodologia divulgada pelo PMI através do 

PMBOK, e 3 metodologias mais simples que foram difundidas e fortalecidas a partir do 

Manifesto Ágil: Extreme Programming; Scrum e Kanban.  
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3.5 FERRAMENTAS DE GESTÃO DE PROJETOS 

 

Segundo o Dicionário Aurélio (2002) O termo ferramenta deriva do latim 

ferramenta, plural de ferramentum. É um utensílio dispositivo, ou mecanismo físico ou 

intelectual utilizado por trabalhadores das mais diversas áreas para realizar alguma tarefa. 

Inicialmente o termo era utilizado para designar objetos de ferro ou outro material 

(plástico, madeira ou outro) para fins doméstico ou industrial. 

Ferramentas de gestão ou ferramentas de gerenciamento é um termo bastante 

utilizado, porém com poucas definições e limites de aplicação. Segundo Maranhão (2010) 

Ferramentas de Gestão são instrumentos metodológicos da Prática Administrativa, que têm 

como objetivo atingir a eficiência e/ou eficácia na realização de uma determinada Tarefa 

ou Processo. 

É provável que o termo ferramenta aplicadas à administração tenha suas raízes na 

disciplina de Pesquisa Operacional e tenha sido difundido através dos estudos da qualidade 

total no Japão logo após a segunda guerra mundial. Nessa época foram publicadas e 

difundidas as sete ferramentas básicas da qualidade. Em 1979 o livro Seven New Quality 

Tools for Managers and Staff foi publicado, ratificando o termo Ferramentas como 

métodos e técnicas de gerenciamento. 

Para o gerenciamento de projetos, o termo ferramentas é amplamente usado como 

práticas de apoio a um processo gerencial. O PMI (2008) ao definir o gerenciamento de 

projetos como a aplicação de conhecimento ferramentas e técnicas sobre um projeto para 

atingir seu objetivo, ratifica o uso do termo com esse objetivo e utiliza o termo técnica 

como um sinônimo. 

O gerenciamento de projetos não é uma metodologia fechada e sim um conjunto de 

conhecimentos que se aplica ao projeto para que este atinja seus objetivos. Assim, é 

comum que existam vários métodos, heurísticas, técnicas e práticas, advindas das mais 

diversas abordagens metodológicas de gerenciamento de projetos e que aqui neste trabalho 

estão sendo chamadas de ferramentas como termo genérico para agrupar todos os 

instrumentos neste trabalho. 

Algumas instituições, associações ou escolas, ao logo do seu trabalho com 

gerenciamento de projetos, publicam e difundem um corpo de conhecimento em 

gerenciamento de projetos. O PMI publica de quatro em quatro anos o PMBOK, o IPMA 

publica o ICB (IPMA Competence Base line) além dessas, autores e estudiosos do 
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Gerenciamento de projetos que se propõe a publicar guias para o gerenciamento de 

projetos também foram consideradas fontes importantes de ferramentas de gerenciamento 

de projeto. Também foram considerada fonte de ferramentas os principais Frameworks que 

guiam o gerenciamento de projetos Ágeis nas equipes de projetos, principalmente de 

softwares, como o Scrum, o Kanabn e o Extreme Programme. 

Uma ferramenta pode ser julgada como leve ou pesada pelo seu nível de prescrição. 

Se as ferramentas dão suporte a execução de determinado processo é porque elas guiam o 

individuo a tomar decisões. Uma ferramenta muito prescritiva detalha o máximo possível 

os passos que serão dados para executar tal ação, elas podem ser consideradas mais 

eficientes, pois por ser muito prescritiva permite pouca interferência do usuário sobre a 

execução do seu uso, então fica menos importante a experiência e o discernimento do 

usuário ao utilizá-la. Porém ela é tão complexa e detalhada que se torna difícil de ser 

aplicada por completo. 

Uma ferramenta pouco prescritiva dará menos apoio concreto ao usuário na 

execução do processo, porém dá mais liberdade para o usuário aplicar sua experiência e 

discernimento no processo. Ferramentas pouco prescritivas são simples de utilizar, porém, 

parecem retornar pouco valor ao processo, pois ainda permite uma grande interferência do 

usuário. Kniberg e Scarin (2009) comentando sobre o nível de prescrição das ferramentas, 

chama as ferramentas com alto nível de prescrição de “faça a coisa certa” e as ferramentas 

com baixo nível de prescrição de “faça qualquer coisa”: 

 
O interessante aqui é que o valor de uma ferramenta é que ela limita suas 

opções. Uma ferramenta-processo que lhe permite fazer tudo não é lá 

muito útil. Nós poderíamos chamar este processo “Faça Qualquer Coisa” 

ou que tal “Faça a Coisa Certa”. O processo “Faça a Coisa Certa” 

certamente funciona, é uma bala de prata! Afinal, se ele não funcionar, é 

óbvio que você não está seguindo o processo. [...] Boas ferramentas não 

dizem tudo o que você precisa fazer, apenas oferecem algumas restrições 

e orientações. 

 

Usar as ferramentas adequadas irá ajudar a equipe a obter o sucesso do projeto, mas 

não vai garantir o sucesso. É fácil confundir o sucesso ou fracasso do projeto, com o 

sucesso ou fracasso das ferramentas que foram utilizadas. Porém quatro situações são 

possíveis ainda segundo Kniberg e Scarin (2010) 

 

 Um projeto pode ter sucesso por utilizar uma boa ferramenta. 

 Um projeto pode ter sucesso apesar de uma péssima ferramenta. 
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 Um projeto pode falhar por causa de uma péssima ferramenta. 

 Um projeto pode falhar apesar de utilizar uma boa ferramenta. 

 

Assim este trabalho pretende classificar e apresentar ferramentas de gerenciamento 

de projetos, de diferentes níveis de prescrição e advindas das variadas abordagens do 

gerenciamento de projeto já comentadas, se destacando os conhecimentos difundidos 

através do PMBOK, RCB, SCRUM, Kanban e XP. Porém não pretende garantir que com o 

uso de tais ferramentas um determinado projeto terá sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

4 METODOLOGIA 

 

Dito de forma genérica essa pesquisa se desenrolou no sentido de prover uma 

amostra de ferramentas de gerenciamento de projetos para uso no gerenciamento de 

projetos de design, objetivando classificá-las e apresentá-las de forma a possibilitar a 

absorção deste conteúdo por designers. Nesse sentido, antes de adentrar em minúcias 

quanto aos procedimentos utilizados, cabe à lembrança de que os resultados obtidos não se 

apresentam, em hipótese alguma, como restritivos, pois a ideia foi sempre a de trazer uma 

amostra de ferramentas relevantes no ponto de vista da prática da gestão de projetos de 

design, iniciando e incentivando a busca do designer-leitor por mais ferramentas que aqui 

não apresentadas e que no futuro possam ser incluídas num modelo de classificação e 

apresentação simples e fácil para os designers.  

Outro ponto importante a ser tocado, é que todo o trabalho foi construído com base 

nas relações estabelecidas entre a disciplina de gestão de projetos, o projeto de design, e 

principalmente a perspectiva do designer ao atuar em projetos. Focando sempre na figura 

do designer como o responsável pelas decisões sobre o projeto e assim a necessidade que 

este tem de dominar ferramentas advindas da disciplina de gestão de projeto e adequadas a 

sua realidade. 

É importante entender que as ferramentas selecionadas por este trabalho estão 

direcionadas a projetos que tenham alguma complexidade, onde ferramentas de gestão 

podem auxiliar sua execução. 

Passando finalmente aos métodos e procedimento utilizados neste trabalho, 

atinamos que, se a nossa intenção primeira sempre resvalou na ideia de apresentar e 

classificar ferramentas de gestão de projeto para uso em projetos de design. O primeiro 

ponto a ser desvendado foi: quais são as ferramentas de gestão de projetos mais utilizadas 

na atualidade, para conseguimos uma amostra significativa para a construção desse modelo 

e classificação e apresentação.  

 

Passo 1: Busca por ferramentas de gerenciamento de projetos.  

 

Com esse questionamento em mão, é que partimos para uma pesquisa bibliográfica 

e exploratória sobre as ferramentas utilizadas em gestão de projeto desde que esta 

disciplina surgiu em meados do século XX até os dias atuais. 
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Como ponto de partida para a exploração dessas ferramentas foram escolhidos 

bibliografias tanto da área mais tradicional da gestão de projetos, que seriam bibliografias 

mais alinhadas as metodologias do PMI e IPMA, como o próprio PMBOK, o ICB e outros 

livros conhecidos e alinhados a eles. Como também as bibliografias das principais 

metodologias ágeis já citadas: O Scrum, o Kanban e o Extreme Programming. O trabalho 

utilizou essas metodologias como ponto de partida para a pesquisa exploratória. Porém não 

seria possível dizer que se limitou exclusivamente a elas, já que não há um consenso 

perfeito de quais as ferramentas relacionadas a cada metodologia, não há um número 

fechado ou limitador. 

 

Figura 9 – Metodologia para ferramentas de gerenciamento de projetos. 

 

 
Fonte: a autora. 

 
 

Optou-se pela busca das bibliografias de referência na área e publicados por autores 

ou instituições de pesquisa, reconhecidos como referencia de cada metodologia, assim 

procurou-se reunir as ferramentas mais utilizadas e testadas e evitar ferramentas muito 

novas que por ventura tinham baixa efetividade ou poucos testes. Foram acumulados todos 

os conhecimentos que eram chamados de “ferramentas” pelas referencias bibliográficas. 

Além de alguns modelos de apoio metodológico que os autores não nomeavam como 

PMI 

IPMA 

Scrum 

Kanban Extreme 
Programming 
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ferramentas, porém este trabalho achou que se adequavam as definições de ferramenta 

entendida por este trabalho. 

Como resultado gerou-se uma primeira amostragem de ferramentas com níveis de 

complexidade diferentes. Segue a lista das ferramentas selecionada no primeiro momento 

de exploração e uma indicação de quais seriam a sua área de proveniência. Foi percebida 

que a metodologia do IPMA não traziam ferramentas de gerenciamento de projetos e sim 

guide lines para o profissional que trabalhava com projetos. Sendo possível distinguir 

realmente o que era originalmente do IPMA e o que era difundido pelo PMI. Por isso, 

dadas as ferramentas relacionadas as metodologias tradicionais, foram creditadas a seção 

de metodologias provenientes do PMI.  

 

Tabela 1 – Total das ferramentas mapeadas para amostra 

Extreme Programming Kanban Scrum 

Planning Game Pipeline Sprint 

Pair Programming Lead time Product backlog e Sprint 

Backlog 

Teste Driven 

Development 

Limitar o trabalho em 

progresso 

Story Point 

Continuos Integration Kanban Board Time Box 

Team Building Criterio de done Plannig Poker 

Colective Code 

Ownership 

 GráficoBurdown 

Code standard  Backlog refinamente 

Continuos Delivery  Trece bullet 

Build Pipeline  Spike 

User stories  Retrospectiva 

Build Wall  Standup meeting 

Priorização Moscow  Impediment board 

  Futurespective 
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PMI 

Matriz de Prioridades do projeto Sistema de gerenciamento de registros 

Rastreamento de requisitos Decomposição 

Escopo Negativo Reuniões de controle de mudanças 

WBS ou EAP Habilidades interpessoais 

PBS Habilidades de gerenciamento 

Planejamento em ondas sucessivas Métodos de previsão 

Matriz de responsabilidade Análise de variação 

Milestones Brainstorming 

Buttonup Diagramas Matriciais 

Topdown Reuniões 

Parametrização Técnicas analíticas 

Analogia Entrevistas 

Curva de aprendizagem Análise de reservas 

Diagrama de Redes Técnicas de tomada de decisão em grupo 

Gráfico de Gantt Técnicas de facilitação 

Análise de Valor Agregado Ferramentas de controle de mudanças 

Paralelismo Técnica de grupo nominal 

Compressão de cronograma Índice de desempenho para término 

5porques p/Riscos (achar causas) Previsão 

Brainstorming de Riscos Six Sigma 
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RBS Pert 

Modelo de avaliação de riscos Opinião Especializada 

Matriz de probabilidade e impacto Termo de abertura do projeto 

Matriz de resposta a riscos  

Matriz GUT  

Fonte: Criada pela autora 

 

Passo 2: Selecionar uma amostra de ferramentas para utilizar como teste do modelo 

de apresentação e classificação.  

 

Devido ao grande numero de ferramentas encontradas e a alguns problemas óbvios 

de aplicação dessas ferramentas em projetos de design, foram criados critérios de exclusão 

para redução da amostra. Assim, para uma primeira triagem foram estabelecidos critérios 

para que a amostra fosse reduzida apenas às ferramentas adequadas ao objetivo deste 

trabalho. São critérios simples produzidos a partir de uma analise das ferramentas levantas. 

Segue abaixo: 

 

 Critério 1º: estão excluídas as ferramentas que se relacionam diretamente a 

especificidades da natureza do projeto. Muitas ferramentas encontradas se 

relacionavam diretamente a áreas específicas como software e construção civil. 

 Critério 2º: Estão excluídas ferramentas que contenham complexidade matemática 

que necessariamente utilizar softwares para que possam ser aplicadas e explicadas 

 Critério 3º: Foram excluídas ferramentas que eram tão abrangentes que não 

prestavam apoio metodológico como é o caso da ferramenta “reunião” listada pelo 

PMI ou o termo “Sprint” utilizada pelo Scrum para definir um período de tempo de 

trabalho (de duas a 4 semanas). Também se enquadravam nesse critério de exclusão 

ferramentas que não prestavam apoio metodológico para a tomada de decisão e 

servia mais como um modelo de documento como é o caso de “termo de abertura 

do projeto” também apresentada pelo PMI. 
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Com base nestes critérios a amostra foi reduzida a 38 ferramentas, que serviriam 

aos mais diversos objetivos dentro da gestão de projetos. Cada uma delas teria algo 

específico e relevante para transmitir como apoio metodológico a gestão de projetos de 

design, e por isso essas foram mantidas. 

Segue a abaixo novamente a lista das ferramentas levantadas pelo trabalho. Na 

coluna ao lado de cada ferramenta está sinalizado se ela foi mantida ou não na amostra. Se 

foi mantida existe uma sinal de positivo (+) se não foi mantida existem números que 

representam o motivo de sua desclassificação, relacionando 1, 2, e 3 ao primeiro, segundo 

e terceiro critério de exclusão supracitado.  

 

Tabela 2 – Seleção das ferramentas para amostra 

 

Extreme 

Programming 
 

Kanban 
 

Scrum 
 

Planning Game 
1 

Pipeline 
+ 

Sprint 
3 

Pair 

Programming 
1 

Lead time 
+ 

Product backlog e 

Sprint Backlog 
3 

Teste Driven 

Development 
1 

Limitar o trabalho 

em progresso 
+ 

Story Point 
+ 

Continuos 

Integration 
1 

Kanban Board 
+ 

Time Box 
+ 

Team Building 
1 

Criterio de done 
+ 

Plannig Poker 
+ 

Colective Code 

Ownership 
1 

 
 

GráficoBurdown 
2 

Code standard 
1 

 
 

Backlog 

refinamente 
1 

Continuos 

Delivery 
1 

 
 

Trece bullet 
3 

Build Pipeline 
1 

 
 

Spike 
+ 

User stories 
+ 

 
 

Retrospectiva 
3 

Build Wall 
1 

 
 

Standup meeting 
+ 

Priorização 

Moscow 
+ 

 
 

Impediment board 
+ 

 
 

 
 

Futurespective 
3 
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 PMI  

Matriz de Prioridades do projeto 
+ 

Sistema de gerenciamento de 

registros 2 e 3 

Rastreamento de requisitos 
+ 

Decomposição 
3 

Escopo Negativo 
+ 

Reuniões de controle de 

mudanças 3 

WBS ou EAP 
+ 

Habilidades interpessoais 
3 

PBS 
+ 

Habilidades de gerenciamento 
3 

Planejamento em ondas 

sucessivas + 
Métodos de previsão 

2 

Matriz de responsabilidade 
+ 

Análise de variação 
2 

Milestones 
+ 

Brainstorming 
4 

Buttonup 
+ 

Diagramas Matriciais 
3 

Topdown 
+ 

Reuniões 
3 

Parametrização 
+ 

Técnicas analíticas 
3 

Analogia 
+ 

Entrevistas 
3 

Curva de aprendizagem 
+ 

Análise de reservas 
1, 2 

Diagrama de Redes 
+ 

Técnicas de tomada de decisão 

em grupo 2 

Gráfico de Gantt 
+ 

Técnicas de facilitação 
3 

Análise de Valor Agregado 
+ 

Ferramentas de controle de 

mudanças 3 

Paralelismo 
+ 

Técnica de grupo nominal 
3 

Compressão de cronograma 
+ 

Índice de desempenho para 

término 3 

5porques p/Riscos (achar 

causas) + 
Previsão 

3 

Brainstorming de Riscos 
+ 

Six Sigma 
2 
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RBS 
+ 

Pert 
2 

Modelo de avaliação de riscos 
+ 

Opinião Especializada 
3 

Matriz de probabilidade e 

impacto + 
Termo de abertura do projeto 

3 

Matriz de resposta a riscos 
+ 

 
 

Matriz GUT 
+ 

 
 

Fonte: 

 

Passo 3: Construir 1 Propostas Hipotéticas de Classificação e submete-la a teste 

qualitativo (a primeira proposta foi reprovado no teste)  

 

Inicialmente foi pensado em classificar as ferramentas mapeadas da mesma forma 

como o PMI agrupa o conhecimento em gerenciamento de projetos, classificando-as pelas 

áreas do conhecimento em gestão de projetos. Então as ferramentas seriam apresentadas 

nos grupos: escopo, tempo, custo, qualidade, riscos, comunicação, recursos humanos, 

aquisições, integração. Hipoteticamente essa abordagem já teria uma aceitação 

pressuposta, já que esta classificação é conhecida e utilizada pela comunidade de gerentes 

de projeto por isso a primeira ideia de construção do modelo de classificação hipotético 

seria essa. Então com essa classificação em mão, foi realizado uma pesquisa qualitativa 

com estudantes e profissionais de design.  

Em uma sala foi reunido um grupo de oito indivíduos que tinham conhecimentos 

quase que nulos sobre metodologias de gerenciamento de projetos. Para saber o nível de 

conhecimento em gerenciamento de projetos que o grupo tinha, antes de reunir esses 

indivíduos, as seguintes perguntas foram feitas de forma presencial e direta:  

 

1. Tempo de Trabalho com Projetos de Design: 

2. Cargo Atual: 

3. Sua experiência com projetos de design aconteceram através de: (é possível marcar 

mais de uma alternativa): 

4. Projetos que já trabalhou você conhece metodologias de gestão de Projetos? Sim ou 

Não 
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5. Você considera já ter utilizado uma metodologia de gerenciamento do projeto? Sim 

ou Não 

6. Já utilizou alguma ferramenta de gerenciamento de projetos? 

7. O que você entende por: 

1. Escopo 

2. Tempo 

3. Custos 

4. Qualidade 

5. Comunicação 

6. Recursos Humanos 

7. Aquisições 

8. Integração 

9. Riscos 

 

A intenção era reunir designer que não tivesse contato prévio com a área de 

gerenciamento de projeto devido a alguma experiência de trabalho ou em outra área. No 

caso nenhum dos entrevistados tinham experiência com metodologias de gerenciamento e 

projetos, e quando eram perguntados sobre oque entendiam a respeito das áreas do 

conhecimento tinham alguma idéia, mas em geral não relacionado especificamente a 

gerenciamento de projetos.  

Então, reunidos em uma sala na UFPE foi distribuídas a cada individuo de quatro a 

cinco ferramentas com informações sobre as mesmas para que eles as classificassem em 

uma das nove áreas de conhecimento do PMBOK.  Eles deviriam ler o conteúdo e depois 

relacionar a ficha da ferramenta a uma das nove áreas.  

Porém ao iniciar o processo de classificação a partir dessas categorias pré-definidas, 

foram encontrados alguns problemas levantados em discussão com o grupo:  

 

1. Existem áreas do conhecimento, que para projetos de design, não possuem importância 

ou impacto relevante não tendo necessidade de se associar ferramentas específicas para 

tal área, como é o caso de Aquisições. 

2. Muitas ferramentas não se relacionavam a uma área específica e sim faziam interface 

entre duas ou três áreas. 
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3. Os grupos não ficavam equilibrados e assim não facilitavam a compreensão das 

ferramentas, mais de 50% das ferramentas estavam associadas a três áreas: Escopo 

tempo e custo, às vezes simultaneamente. Enquanto outras áreas não possuíam 

ferramentas relacionadas. 

4. E por fim, a conclusão principal dessa primeira tentativa foi: Este modelo foi 

desenvolvido para agrupar os conhecimentos necessários para a gestão de projetos, e 

não para agrupar as ferramentas utilizadas na gestão de projetos. 

5. Para os designers, os termos não são autoexplicativos, se a intenção de classificação é 

que eles encontrem e utilizem as ferramentas de maneira simples, este modelo que é 

muito mais enraizado na área de gestão de projetos, não facilita o entendimento do 

designer. 

6. O formato que as ferramentas foram apresentadas era entendido pelos participantes e 

eles pareciam entusiasmados em utilizar em seus projetos as ferramentas que estavam 

conhecendo.  

 

Neste momento da pesquisa, precisaríamos então de um modelo de taxonomia que 

fosse adequado e autoexplicativo para a perspectiva dos designers e nisto estaria principal 

valor do trabalho. 

 

Passo 4: Construção do segundo modelo hipotético de classificação (este modelo 

resistiu ao teste de falseamento semelhante)  

 

Para construir um segundo modelo de classificação não foram utilizadas 

classificações advindas de nenhuma bibliografia já existente. O processo de construção da 

segunda classificação hipotética foi realizado inspirado em processos taxonômicos de 

classificação de espécies. Há principio foi realizado uma analise das ferramentas para que 

grupos fossem montados a partir de suas semelhanças. Foram criadas algumas 

classificações: 

 

 Quanto à forma de apresentação: 

 Gráfico 

 Tabela 

 Quadro 
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 Documento 

 Quanto ao momento do uso  

 No início do projeto (auxilia o momento de visualização do projeto) 

 Durante todo o projeto (auxilia na rotina de planejamento e controle) 

 A qualquer momento (auxilia a tomada de decisão em momentos 

críticos) 

 Quanto à abordagem  

 Tradicional (com escopo rígido e documentado) 

 Ágil (com escopo flexível e pouco detalhado) 

 

Estes agrupamentos entregavam algumas informações relevantes ao designer que já 

estavam utilizando as ferramentas, mas para o designer que visualizava problemas no seu 

projeto e gostaria de procurar sobre ferramentas que o auxiliassem, provavelmente 

nenhumas dessas informações seria mais relevante do que uma classificação que 

agrupassem as ferramentas quanto a sua finalidade.  

Então o segundo modelo hipotético classificaria as ferramentas de gerenciamento 

de projetos quanto a sua finalidade, respondendo a pergunta “em que essa ferramenta 

auxilia?” já que toda ferramenta, em qualquer definição, tem o papel de auxiliar em alguma 

atividade. Assim foram criados cinco grupos, cada grupo reunindo de 6 a 10 ferramentas: 

 

 Grupo 1: Auxilia na definição de escopo do projeto. 

 Grupo 2: Auxilia nas estimativas de prazo e custo do projeto. 

 Grupo 3: Auxilia no controle dos prazos e custos do projeto. 

 Grupo 4: Auxilia no tratamento dos riscos do projeto. 

 Grupo 5: Auxilia a gestão da comunicação e da qualidade dos projetos. 

 

Este segundo modelo hipotético de classificação foi submetido ao mesmo teste de 

falseamento que o primeiro. Os mesmo indivíduos foram reunidos cerca de 5 meses depois 

para novamente classificar quatro ou cinco fichas de ferramentas entregues. Eles agora 

deveriam relacionar as fichas a um dos cinco grupos de ferramentas definidos 

hipoteticamente. Neste momento o teste foi positivo e o grupo conseguiu realizar a 

classificação exatamente como a autora tinha planejado.  Assim a autora seguiu com esta 

classificação como resultado do seu trabalho.  
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Passo 5: Definição da apresentação e classificação das ferramentas 

 

Em realidade este não foi um quinto passo dado posteriormente aos supracitados. O 

desenvolvimento do modelo de apresentação das ferramentas foi realizado 

concomitantemente a definição do modelo de classificação, mas para fins de exposição do 

processo é melhor que este seja apresentado de forma separada.  

No primeiro teste de apresentação das ferramentas (feitos junto com o primeiro 

teste de classificação), o formato de apresentação das ferramentas se assemelhava mais a 

ficha catalográficas, com conteúdos desnecessários voltados a apresentar as fontes de 

pesquisa e o alinhamento com as suas instituições difusoras.  

Porém, haviam informações relevantes para o entendimento da forma de uso da 

ferramenta e do seu objetivo. Isso foi percebido na discussão com o grupo que, em geral, 

afirmou entender o conteúdo da ficha, mas não achou necessário os campos de cunho 

bibliográfico, já que, sentindo a necessidade de saber mais sobre a ferramenta, era mais 

simples que o designer procurasse por seu nome em ferramentas de pesquisa digital como 

Google. 

Tendo isso em mente, as fichas das ferramentas foram simplificadas e reescritas no 

sentido de possuir informações mais relevantes ao design, priorizando a explicação do uso 

através de exemplos na área de design. Ao fim dessa análise, apenas três itens serviram 

como guia para a descrição de cada ferramenta selecionada. Este modelo foi testado no 

segundo encontro do grupo e não houve contestações.  

 

 O que é? Com informações sobre do que se trata cada ferramenta e se necessário a 

sua forma de aplicação 

 “Por quê?” Com informação sobre quando e com que motivos à equipe de design 

deve utilizar cada ferramenta. 

 “Importante!” Com informação e ressalvas importantes sobre o uso das ferramentas 

principalmente em projetos de design. 

 

Assim, nas páginas que se seguem está o conjunto das 38 ferramentas da amostra, 

classificadas segundo sua finalidade (auxiliam em que?) e apresentadas com as suas 

informações básicas: O que é? Por quê? Importante!  
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Passo 5: Definição da apresentação e classificação das ferramentas 

 

Em realidade este não foi um quinto passo dado posteriormente aos supracitados. O 

desenvolvimento do modelo de apresentação das ferramentas foi realizado 

concomitantemente a definição do modelo de classificação, mas para fins de exposição do 

processo é melhor que este seja apresentado de forma separada.  

No primeiro teste de apresentação das ferramentas (feitos junto com o primeiro 

teste de classificação), o formato de apresentação das ferramentas se assemelhava mais a 

ficha catalográficas, com conteúdos desnecessários voltados a apresentar as fontes de 

pesquisa e o alinhamento com as suas instituições difusoras.  

Porém, haviam informações relevantes para o entendimento da forma de uso da 

ferramenta e do seu objetivo. Isso foi percebido na discussão com o grupo que, em geral, 

afirmou entender o conteúdo da ficha, mas não achou necessário os campos de cunho 

bibliográfico, já que, sentindo a necessidade de saber mais sobre a ferramenta, era mais 

simples que o designer procurasse por seu nome em ferramentas de pesquisa digital como 

Google. 

Tendo isso em mente, as fichas das ferramentas foram simplificadas e reescritas no 

sentido de possuir informações mais relevantes ao design, priorizando a explicação do uso 

através de exemplos na área de design. Ao fim dessa análise, apenas três itens serviram 

como guia para a descrição de cada ferramenta selecionada. Este modelo foi testado no 

segundo encontro do grupo e não houve contestações.  

 

 O que é? Com informações sobre do que se trata cada ferramenta e se necessário a 

sua forma de aplicação 

 “Por quê?” Com informação sobre quando e com que motivos à equipe de design 

deve utilizar cada ferramenta. 

 “Importante!” Com informação e ressalvas importantes sobre o uso das ferramentas 

principalmente em projetos de design. 

 

Assim, nas páginas que se seguem está o conjunto das 38 ferramentas da amostra, 

classificadas segundo sua finalidade (auxiliam em que?) e apresentadas com as suas 

informações básicas: O que é? Por quê? Importante!  
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5 FERRAMENTAS DE GESTÃO 

 

5.1 A AMOSTRA DE FERRAMENTAS 

 

Neste capitulo serão apresentadas uma a uma, 38 ferramentas de gerenciamento de 

projetos selecionadas, e classificadas de acordo com sua finalidade. Como já citado, foram 

definidas cinco categorias de classificação para as ferramentas de gerenciamento de 

projetos: 

 

 Definição de Escopo do Projeto 

Nesta seção são apresentadas 10 ferramentas que auxiliam na definição do escopo 

do projeto. São ferramentas que auxiliaram no levantamento de que atividades são 

necessárias para se atingir os objetivos do projeto, bem como ferramentas que 

auxiliam na organização e ordenação da execução das atividades. Essas ferramentas 

são primordiais para nortear todo o trabalho do projeto e alinhar seus objetivos 

entre as partes interessadas, fechar acordos e visualizar dependências entre 

atividades e esclarecer sobre a quantidade de trabalho que o projeto envolve. 

 Estimativas de tempo e custo do projeto 

Nesta seção são listadas 8 ferramentas que auxiliam as estimativas de tempo e custo 

que serão gastas no projeto. Mesmo entendendo o quão seria difícil estimar com 

precisão sobre o tempo e custo que serão investidos nos projetos, algumas 

ferramentas poderão auxiliar nessa estimativa, orientando sobre técnicas e modelos 

de raciocínio para se calcular tempo e custo do projeto. Fica claro que a maioria das 

ferramentas estão mais diretamente relacionadas ao tempo do que ao custo, essa 

tendência é explicada já que para a maioria dos projetos de design o custo do 

projeto esta em função direta com a quantidade de tempo da equipe que será 

investida no projeto. 

 Controle de Prazos e Custos 

Nesta seção são listadas 6 ferramentas que auxiliam o controle de prazos e custos 

do projeto. Além de técnicas que facilitam a visualização de atrasos ou 

extrapolações de orçamento, são apresentadas ferramenta que indicam alternativas 

para a redução de cronogramas de projeto. 
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 Tratamento de risco 

Aqui são listadas 6 ferramentas que auxiliam o tratamento dos riscos do projeto. As 

ferramentas desta seção contemplam todo o processo de tratamento de risco, sua 

identificação, priorização e planejamento de resposta. Será percebida uma forte 

tendência de proteção contra os riscos em todas as ferramentas, mesmo entendendo 

que em projetos de design, a ocorrência de um evento de risco pode ser benéfica. 

Isso se dá porque a maioria das ferramentas de tratamento de risco é proveniente 

das metodologias de gerenciamento de projetos mais tradicionais, que são 

naturalmente mais avessas a riscos, já que são focadas em um planejamento 

completo e detalhado, com poucas brechas para mudanças de plano ou 

aproveitamento de oportunidades rapidamente. 

 Gestão da comunicação e qualidade 

Nesta seção são listadas 8 ferramentas que auxiliam a gestão da rotina de um 

projeto. Aqui são apresentadas ferramentas que facilitam a visualização das 

atividades que estão sendo executadas; a comunicação entre a equipe durante o 

projeto e a manutenção de foco da equipe nas entregas de valor para o projeto. 

 

 

5.2 FERRAMENTAS QUE AUXILIAM NA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

 

5.2.1 Matriz de Prioridades do projeto 

O que é? 

Uma matriz simples que relaciona as três dimensões do triangulo de restrição 

tradicional do projeto - Escopo tempo e custo - e três objetivos, Aprimorar, limitar e 

aceitar. Que devem ser seguidos no processo de planejamento do projeto e em todos os 

momentos de tomada de decisão. 
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Figura 10 - Matriz de Prioridades do Projeto 

 

 
 

 
Por que usar? 

A matriz de prioridades do projeto esclarece premissas que guiaram o 

gerenciamento do projeto e deve ser formatada junto com a equipe e as partes interessadas 

para compartilhar e buscar o compromisso de todos com estas premissas. Ela não seria tão 

importante se o projeto fosse executado seguindo perfeitamente o planejamento e se este 

oferecesse todas as informações necessárias para executar o projeto até o seu final. Como 

essa situação é utópica principalmente no ambiente de design, a matriz de prioridade do 

projeto tem papel fundamental. 

Por exemplo, em um projeto de programação visual para um evento, a dimensão 

tempo provavelmente será a limitante em quanto os custos podem ter uma variação 

aceitável a favor de uma entrega de escopo melhor possível. Em projetos com muitos 

requisitos de escopo, por exemplo, o detalhamento técnico de um produto para fabricação 

industrial, o fator limitante será o escopo e o fator que deve ser aprimorado ao máximo 

possível é o tempo já que o time to marketing é decisivo para competitividade da indústria, 

restando assim aceitar variações no orçamento. Em projetos de Design com alto teor de 

inovação, o escopo é a dimensão mais variável e imprevisível, neste caso deixar claro para 

a equipe que a dimensão escopo será aprimorada, seguindo algumas restrições e objetivos 

básicos, por vezes é muito mais importante para o projeto do que mesmo definir o seu 

escopo de execução detalhada previamente. 
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Importante 

Comum que no momento de construir a matriz de prioridade, clientes, equipe e 

partes interessadas estejam se relacionando pela primeira vez com os conceitos do 

triangulo de restrição. Pode ser difícil compreender que devemos já de antemão aceitar 

variações no orçamento ou no prazo planejado. Ou que a equipe terá que abrir mão de 

alguma funcionalidade ou característica do projeto que não será implementada, pois o 

tempo ou o custo são os fatores limitantes. 

 

5.2.2 Rastreamento de requisitos 

O que é? 

Sobre importância do requisito. Uma tabela simples onde são listados os requisitos, 

a que pacote de trabalho se relaciona, a quem interessa a execução, porque ele é um 

requisito e o que acontece caso não seja cumprido. Outras informações adicionais podem 

ser colocadas como, por exemplo, uma avaliação. 

 

Figura 11 - Tabela de Rastreamento de Requisitos. 

 
 
Por que usar? 

O termo requisito já pressupõe que são aspectos do produto ou resultado do projeto 

que obrigatoriamente devem ser entregues ou devem atuar como orientador da gestão do 

projeto. Como a maioria dos projetos, principalmente os de design, trabalha em ambientes 

de incerteza, O rastreamento de requisitos é uma ferramenta importante para entender 

porque cada requisito esta inserido no escopo do projeto. Pois ao longo do projeto, as 
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execuções de alguns requisitos podem ser sacrificadas eventualmente devido a 

necessidades de mudança no planejamento. 

 

Importante 

Com o decorrer do projeto mudanças no planejamento podem fazer com que 

requisitos não façam mais sentido ou que se tornem demasiadamente custosos. Além disso, 

outros requisitos podem ser adicionados conforme mudanças no direcionamento do 

projeto. É importante saber que o rastreamento de requisitos não auxilia simplesmente a 

definição de escopo do projeto, mas é uma ferramenta que deve ser atualizada e consultada 

durante todo o projeto junto com a equipe e as principais partes interessadas. 

 
 
 

5.2.3 Escopo Negativo 

O que se deve deixar claro para o cliente, a equipe e parte interessadas desde o 

começo que não faz parte do meu projeto? 

 

O que é? 

Uma lista das entregas que explicitamente não serão executadas pelo projeto, 

devendo conter justificativas se necessário. Esta lista deve conter itens que devido à 

natureza do projeto e as práticas do mercado, ficam incertos se fazem parte ou não do 

escopo do projeto. 

 

Por que usar? 

É um documento fundamental para esclarecer o que o projeto não contemplará. 

Explicitar itens que ficam dúbios dentro do entendimento de cada parte interessada no 

projeto é primordial para evitar problemas de comunicação, insatisfação e até contratuais. 

 

Importante 

Não é necessário listar itens que obviamente estão fora do projeto, porém, nesse 

caso, cuidado com o que é obvio para apenas parte da equipe, você deve entender que 

muitos clientes não conhecem as possibilidades e limitações de um projeto de design. 

 
 

5.2.4 UserStory 

O que é? 



72 
 

São frases que descrevem as interações realizadas entre o artefato e o usuário. O 

modelo “Como [Usuário], eu quero [ação], para [resultado]” normalmente é o mais 

difundido e ajuda a manter a simplicidade e clareza da interação a ser descrita. Um 

exemplo userstory escrita para um projeto de embalagem de cereal poderia ser: “Como 

consumidor de cereal eu quero ler as informações nutricionais do produto para saber o seu 

valor calórico". 

Há também uma forma alternativa "Para [resultado], eu, [ator], quero [ação]" Este 

formato faz com que a equipe foque primeiramente no valor que esta sendo agregado. 

Além disso, mencionar a palavra eu na frase faz com que a equipe se coloque no lugar do 

usuário para pensar no artefato que será desenvolvido no projeto. As frases podem ser 

criadas em seções de brainstorm livre ou estruturado – baseado em uma EAP, por exemplo 

- E deve envolver a equipe e partes interessadas. Depois as Userstories poderão ser 

classificadas dentro ou fora do escopo do projeto e priorizadas. Você pode utilizar a 

técnica de priorização MOSCOW para esse fim. 

 

Figura 12 - Modelo de UserStory numa nota adesiva. 

 
 

 

Por que usar? 

O termo requisito já pressupõe que são aspectos do produto ou resultado. O 

principal objetivo de se escrever UserStory é para se definir o escopo do produto que a 

equipe do projeto está desenvolvendo. A definição de escopo através da descrição de 

UserStories traz uma maior clareza em como se darão as interações entre o artefato e o 

usuário. Além disso, força os membros da equipe a escreverem sobre a interação de 

maneira que o usuário, ou seus representantes como um patrocinador ou produtor, consiga 

entender e validar, pois a frase não deve conter termos técnicos. UserStories podem ser 

descritas como forma de aproximar o usuário e a equipe de desenvolvimento, além de 
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trazer um valor agregado altíssimo por ser totalmente focado no usuário. O comum é que 

ao utilizar UserStories, as próprias representem os pacotes de trabalho do projeto. Dessa 

forma ficará claro, na visão do cliente/usuário qual o valor que a equipe está entregando ao 

projeto, ao executar cada pacote de trabalho. 

 

Importante 

Muitas vezes um único artefato interage com vários usuários, ou um mesmo usuário 

assume papéis diferentes ao interagir com um artefato. Por exemplo, ao interagir com uma 

embalagem de cereal o usuário assume papéis de comprador, consumidor do cereal ou 

descartador da embalagem, deixe essa informação clara. Ao preencher o campo [usuário] 

escreva exatamente qual o papel que o usuário genérico está assumindo naquele momento. 

 
 

5.2.5 Estrutura Analítica do Projeto 

O que é? 

Estrutura analítica do projeto é um gráfico que desdobra todo o trabalho do projeto 

em fases e estas fases opcionalmente em fases menores até chegar ao nível de pacote de 

trabalho que pode ser considerado a menor fase que agrega valor ao projeto. A soma do 

trabalho contido dentro de cada fase desdobrada deve ser igual a sua fase mãe. Assim é 

garantido que a soma de todos os pacotes de trabalho - nível mais baixo desdobrado da 

EAP – é o total de trabalho do projeto. 

 
Figura 13 - Exemplo de Estrutura Analítica do Projeto. 

 
 

 

Por que usar? 
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Em uma EAP é comunicado de maneira direta e organizada o trabalho que compõe 

o projeto e suas principais entregas. Com uma organização hierarquizada do trabalho do 

projeto as atividades serão melhores controladas entendo facilmente a que grupo de entrega 

esta atividade pertence. O trabalho de levantar o escopo do projeto através de 

desdobramentos facilita realçar trabalhos que poderiam ser esquecido caso tentássemos 

listas os pacotes de trabalho diretamente já de forma detalhada. 

 

Importante 

É importante que o que descreve cada fase do projeto seja uma grande entrega e 

não uma atividade, nesse caso evite verbos para descrever fases do projeto. A intenção é 

que dessa forma todo o trabalho para se gerar aquela entrega estará contido dentro da fase. 

A granularidade das fases, ou seja, o quanto elas conseguem ser desdobradas até o nível do 

pacote de trabalho, é equivalente ao quanto o escopo do projeto está fechado e inflexível. É 

normal em projetos de design que o escopo não seja tão detalhado e que a cultura da 

equipe seja voltada a flexibilização. 

 

5.2.6 Estrutura analítica baseada em processo 

O que é? 

PBS significa estrutura analítica do processo, nesse caso o levantamento do escopo 

do projeto é baseado no processo de desenvolvimento do artefato, em projetos de design é 

comum seguimos o processo: Pesquisa > Analise > Síntese. Nesse caso, ao se montar um 

escopo do projeto, essas seriam as fases principais. 

 

Por que usar? 

Em projetos pequenos ou em produtos demasiadamente simples que irão oferecer 

poucas funcionalidades a PBS é um jeito prático e claro de se de compor o trabalho do 

projeto. 
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Figura 14 - Exemplo de estrutura analítica baseada em processo. 

 

 
 
 

  

Importante 

Esta ferramenta nos leva a uma orientação tradicional cascata, a utilize com cautela 

em projetos curtos onde não é possível fazer interações. É um erro muito comum tentarmos 

concentrar fases como pesquisa e analise em momentos exclusivos dentro do projeto, 

quando o mais recomendável é espalhar essas fases em varias interações. Pois, pesquisa, 

análise e síntese é um micro processo intuitivo que deve ser executado várias vezes durante 

todo o projeto pra resolver todas as funcionalidades e necessidades do artefato em 

desenvolvimento. 

 

5.2.7 Priorização MOSCOW 

O que é? 

O nome MOSCOW vem do acrônimo dos termos em inglês Must [deve], Should 

[deveria], Could [poderia], Would [Gostaria]. É uma forma de classificação e priorização 

dos pacotes de trabalho do projeto em níveis de importância para o usuário do artefato que 

está sendo desenvolvido. Segue a descrição de cada nível, da maior para a menos 

importância. 

 [Deve] quais são as entregas centrais para o projeto sem as quais o projeto não teria 

sentido de existir para o usuário. 

 [Deveria] Quais são as entregas que diferenciam o projeto dos concorrentes e que 

com elas o projeto ganharia a escolha do usuário. 



76 
 

 [Poderia] Quais são as entregas que o usuário normalmente espera de um artefato 

desse tipo, mas que sua falta não impede que o seu principal objetivo seja atingido. 

 [Gostaria] Quais são as entregas que a equipe ou partes interessadas gostaria que o 

artefato possuísse, porém trazem pouco valor para o usuário. 

 

Por que usar? 

Ao fim de um processo de levantamento do escopo do projeto ou do escopo do 

produto do projeto são mapeadas muitas características e funcionalidades. Muitas vezes 

algumas entregas mapeadas devem ser descartadas, pois não agregam valor ao projeto. As 

que farão realmente parte do escopo do projeto devem ser priorizadas para estabelecer que 

pacotes de trabalho sejam executados primeiro ou assim que possível. 

É um momento de reflexão sobre o escopo do projeto e do produto do projeto, onde 

a equipe se afasta de uma simples lista de funcionalidades e entregas para refletir o porquê 

devem ser executadas cada entrega e/ou cada pacote de trabalho. O objetivo principal é 

que, quando concluídos, os pacotes de trabalho classificados no primeiro nível de 

importância já componham um artefato funcional. Utilizando corretamente essa técnica 

você pode conseguir um escopo de projeto muito mais enxuto e focado no usuário. 

 

Importante 

Essa técnica faz mais sentido se você associá-la a um escopo de projeto levantado a 

partir de UserStories. Ela permitirá que você tenha um produto que faça “sentido” muito 

antes da execução de tudo que a equipe considera necessário, para produtos inovadores, 

considere fortemente lançar o produto a usuários que se proponham a testá-lo antes mesmo 

que ele esteja com todas as entregas executadas. Os testes com o produto num nível muito 

básico já poderão dar resultados que mudaram a prioridade e até o escopo do resto do 

projeto. A definição das prioridades baseados no usuário irá depender de uma empatia 

muito grande da equipe com o usuário. Por isso outras técnicas, que não estão ligadas 

diretamente a gestão de projeto, mas sim ao próprio processo de design, como exemplo, 

Personas e UserJorney e até mesmo técnicas tradicionais como entrevistas poderão facilitar 

a priorização de acordo com as necessidades do usuário. 

 

5.2.8 Diagrama de Redes 

O que é? 
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É um diagrama que liga os pacotes de trabalho do projeto pelas suas dependências. 

Cada pacote de trabalho é ligado ao pacote que o antecede e o pacote que o sucesso. Os 

pacotes que não devem ser executado necessariamente antes ou depois de um ou outro, são 

ligados ao início e ao fim do projeto diretamente. Relacionando cada pacote de trabalho 

com a sua estimativa de tempo e somando apenas as atividades do caminho critico, 

conseguimos calcular o tempo total do projeto. 

O caminho crítico é a sequência de atividades que devem ser concluídas nas datas 

programadas para que o projeto possa ser concluído dentro do prazo final. É importante 

entender a sequência do caminho crítico para saber onde a equipe tem e onde não tem 

flexibilidade. O projeto poderá ter uma série de atividades que foram concluídas com 

atraso, no entanto, como um todo ainda será concluído dentro do prazo, porque estas 

atividades não se encontravam no caminho crítico. Por outro lado, se o seu projeto está 

atrasado, e você alocar recursos adicionais em atividades que não estão no caminho crítico 

não fará com que o projeto termine mais cedo. 

 

Por que usar? 

A principal função do diagrama de redes é realçar o caminho critico do projeto que 

deve ser gerenciado de maneira mais atenciosa pela equipe. Após a visualização do 

caminho critico, a equipe poderá tentar reordenar a rede do projeto, reavaliando 

dependências, estimativas ou os recursos investidos em cada pacote de trabalho para 

conseguir reduzir o tempo total do projeto ou diminuir o risco do projeto atrasar. 

 

Figura 15 - Exemplo de um diagrama de rede para uma coleção de moda. 
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Importante 

Em um projeto subdividido em muitos pacotes de trabalho, onde existam muitas 

dependências, será difícil aplicar esta ferramenta sem o auxilio de softwares especializado. 

Dois tipos de dependências são criados entre duas atividades, as dependências técnicas e as 

dependências de recursos. As dependências técnicas existem quanto pacotes de trabalho 

dependem do resultado de outros para poder iniciar sua execução. Ex.: um pacote de 

trabalho “Conceituação de uma linha de mesa” não poderá ser executado depois de 

“Prototipação e testas dos copos”. As dependências de recursos são quando um pacote de 

trabalho não pode ser executado ao mesmo tempo que o outro, pois eles serão feitos pela 

mesma pessoa, ou com as mesmas maquinas por exemplo. A mesma equipe que está 

executando a prototipação dos copos será a que irá realizar a prototipação da Jarra, então 

um pacote será necessariamente executado depois do outro. 

Avalie se todas as dependências técnicas são necessárias, se sim, provavelmente 

seu escopo está direcionado ao método mais tradicional cascata. O que pode ser um risco 

para o projeto. Avalie formas de organizar os pacotes de trabalho de maneira mais 

incremental, para dar flexibilidade ao projeto. 

 

5.2.9 Planejamento em ondas sucessivas 

O que é? 

O planejamento em ondas sucessivas é uma abordagem de planejamento prevista 

para situações onde é impossível se detalhar o escopo ou se for detalhado, há chance alta 

de ser alterado. Ela prevê que, no inicio de um projeto, dificilmente conseguimos entender 

ele todo. Então se deve planejar com detalhes apenas os próximos passos. Ou seja, Á 

medida que o projeto vai evoluindo e as incertezas diminuindo, é planejada a próxima 

“onda” também chamada de interação. 

 

Por que usar? 

O planejamento em ondas sucessivas é especialmente útil quando temos eventos 

desconhecidos no projeto. A equipe planeja em detalhes somente o que tem prioridade 

deixando os eventos de maior incerteza para depois ainda sem detalhes. Assim, o 

planejamento em ondas sucessivas permite que a equipe só planeje o que está mais 

próximo de sua realidade, especificando o escopo no momento certo com muito mais 

prioridade. 
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Além disso, projetos de design que possuem risco alto de mudanças no escopo 

devem normalmente ser planejados em ondas sucessivas, pois a cada interação, o projeto 

pode ser repensado e direcionado para o formato mais valoroso para usuários e partes 

interessadas 

 

Importante 

As ondas sucessivas de planejamento (interações) podem ter período rígido, onde é 

acordada uma periodicidade fixa de 1 a 4 semanas para se planejar com mais detalhes o 

trabalho que será executado no próximo período fixo. As ondas (Interações) também 

podem ter periodicidade flexível: Conforme uma entrega do projeto é executada, a equipe 

tem uma reunião de planejamento onde se discute e detalha a próxima entrega. É 

importante que essas reuniões onde são planejadas as interações sejam antecipadamente 

acordadas com a equipe e partes interessadas. De outra forma corre o risco do projeto 

seguir sem planejamento algum. 

Na metodologia ágil SCRUM uma onda é chamada de Sprint; O escopo do projeto 

em alto nível é chamado de Product Backlog; o trabalho acordado pela equipe para ser 

executado em cada Onda ou Sprint é comumente chamado de Sprint Backlog; E a reunião 

onde é planejado o trabalho realizado na Sprint se chama Sprint planning. É importante 

entender essas terminologias porque são muito usadas na gestão de projeto de software e 

aplicadas a projetos de design de forma recorrente. 

 

5.2.10 Milestones 

O que é? 

São marcos intermediários dentro do meu projeto, o marco pode ser uma data de 

um evento, como uma reunião de acompanhamento com um patrocinador do projeto. Ou 

pode ser uma entrega especial, como o primeiro protótipo do projeto. Milestones podem 

ser definidos como eventos de completude de uma etapa importante. 

 

Por que usar? 

Usa-se o conceito de marco para dar a esse evento visibilidade dentro do 

planejamento. Atrasos nas entrega para um milestone podem indicar problemas no projeto 

ou na sua condução. A conclusão de marcos também deve motivar a equipe do projeto, 

pois transmite o sentimento de dever cumprido e novos desafios chegando. 
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Importante 

Projetos muito pequenos podem ter apenas um marco, o final. Porém é 

recomendável sempre tentar perceber quais os milestones que poderiam auxiliar o processo 

de gestão do projeto. Se o projeto tem um planejamento em ondas sucessivas, cada fim de 

uma onda poderá ser um marco, porém se o projeto prevê muitas ondas, destaque alguma 

especiais. Em projeto de um artefato inovador, o lançamento de uma versão Alpha e Beta 

normalmente são marcos importantes. 

 

5.3 FERRAMENTAS QUE AUXILIAM AS ESTIMATIVAS DE TEMPO E CUSTO DO 

PROJETO 

 

5.3.1 Buttonup 

O que é? 

É um formato detalhado de se realizar uma estimativa de tempo e custo. Na 

abordagem Buttonup cada pacote de trabalho é estimado sozinho, e a soma de todos os 

pacotes de trabalho resultarão no total do projeto. Buttonup significa “de baixo para cima”. 

Se observarmos a hierarquia do projeto onde existem as grandes fases, e essas fases são 

quebradas em menores que são quebrada em pacotes de trabalho, percebemos que nessa 

abordagem o projeto é estimado do nível mais baixo e somado até o nível mais alto. 

 

Por que usar? 

Essa abordagem, apesar de demandar mais esforço, entrega uma estimativa mais 

confiável, pois visualizar o tempo e o custo investido em um pequeno pacote de trabalho é 

muito mais assertivo do que realizar uma previsão de prazo e/ou um orçamento para o 

projeto inteiro. 

 

Importante 

Para estimar o tempo total do projeto, no formato buttonup, se alguns pacotes de 

trabalho forem executados em paralelo, a equipe deve somar apenas um. Pode-se utilizar o 

Diagrama de Redes e o Gráfico de Gantt para facilitar esta soma. Para a estimativa 

Buttonup ser efetiva é necessário que todo o trabalho contido no projeto esteja explicito 

através dos pacotes de trabalho. 
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5.3.2 Topdown 

O que é? 

É um formato rápido para dar uma estimativa a um projeto, onde a equipe apenas 

visualiza o projeto como um todo e produz uma estimativa superficial e direta. 

 

Por que usar? 

O ganho ao utilizar uma abordagem Topdown é principalmente à rapidez e o baixo 

custo de realizar esse tipo de estimativa. É muito comum se iniciar uma negociação com 

uma estimativa Topdown e posteriormente, ao realizar uma estimativa mais detalhada, 

pode-se rever o primeiro valor proposto. Nesse caso as partes interessadas devem entender 

que a estimativa ainda pode mudar. Também é recomendado para projetos que por 

limitações explicitas não pode ter modificações no custo ou no tempo de execução, por 

exemplo, uma coleção de móveis a ser lançado na feira de móveis de Milão, tem um prazo 

claro para sua execução e o escopo deve ser adequar a isso. Um projeto realizado através 

de uma edital com custo fixo fechado, provavelmente também não aceitará mudanças na 

sua estimativa de custo e o escopo ou prazo devem se adequar a isso. No processo de 

negociação com clientes e patrocinadores, a equipe deve entender se existe um limite claro 

de investimento ou cronograma já estabelecido, e se sim, pode aproveitar esse limite para 

definir o escopo, isso se caracteriza como uma estimativa topdown. 

 

Importante 

Muitas vezes uma estimativa topdown é realizada de forma definitiva, quando um 

dos aspectos limitadores é o custo ou o prazo do projeto. Nesse caso o escopo é que deve 

ser flexibilizado para cumprir a estimativa dada. Um problema de utilizar uma abordagem 

topdown para iniciar uma negociação é que clientes e patrocinadores, quando recebem uma 

estimativa, já a tomam como uma referência âncora, e mesmo que aceite modificações 

depois de uma estimativa mais detalhada, essas modificações normalmente não 

ultrapassaram muito o valor ancorado pela primeira estimava. Assim, deve-se ter muito 

cuidado ao estimar com uma técnica topdown projetos que a equipe não tem experiência 

para tomar como referência. 

 

5.3.3 Story Point 

O que é? 
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É uma medida de esforço relativa para se calcular o tamanho de cada pacote de 

trabalho, nesse caso não se estima prazo diretamente, e sim o esforço envolvido em cada 

atividade. 

Normalmente é utilizada uma escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) ou tamanhos de 

camiseta (P, M, G, GG) para se avaliar o tamanho de um pacote de trabalho. Esta técnica 

só faz sentido se for estimado pela mesma equipe no mínimo dois pacotes de trabalho para 

que um tamanho seja dado em relação a outro. Exemplo: Se um pacote de trabalho 

representa o dobro do esforço de execução do outro com estimativa de “P” ponto, ele pode 

receber uma estimativa “M” 

 

Por que usar? 

Para o ser humano, é muito mais intuitivo fazer estimativas relativas do que 

absolutas. Por exemplo, não é trivial responder a perguntas como: qual é o peso de um 

cavalo ou qual é o peso de um elefante? Mas é fácil responder: quem pesa mais, o cavalo 

ou o elefante? Por isso, pontuar por comparação relativa pode ser mais efetivo do que 

elucubrar números absolutos. Outro argumento a favor do uso de Story Points, é que o 

normal para se calcular o tempo gasto em uma atividade é calcular antes o esforço 

realizado, exemplo: para calcular um tempo que leva uma pessoa no trabalho para chegar a 

sua casa. É necessário saber qual o percurso que será percorrido e que gargalos irão 

dificultar sua chegada. 

Se você irá entregar vários pacotes de trabalho durante o projeto, no inicio do 

projeto com a entrega de alguns pacotes já é possível para a equipe visualizar uma previsão 

de termino do projeto baseada em quanto tempo, em média, a equipe entrega uma história 

tamanho P, tamanho M e tamanho G ou, por exemplo. Para isso utilize o calculo do lead 

Time. 

 

Importante 

Dificilmente um cliente ou patrocinador irá entender uma estimativa baseada em 

Cury Points. É necessário utilizar com cautela essa técnica e testar se ela é viável para sua 

equipe, pois inicialmente é difícil utilizar. Porém com o passar do tempo, a estimativa em 

story ponts fica muito mais intuitiva. A equipe pode iniciar tomando alguns pacotes de 

trabalho como referências de tamanho para a escala P, M ou G ou Fibonacci. E depois 
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continuar classificando a quantidade de esforço dos outros pacotes de acordo com 

asreferências. 

 

5.3.4 Parametrização 

O que é? 

Técnica utilizada para medir o tamanho do projeto considerando que existem 

muitas atividades iguais ou similares, ou que exigem esforços parecidos. Exemplo, em um 

projeto que deve ser aplicado 20 entrevistas com usuários, e se achamos que cada 

entrevista demorará duas horas, podemos considerar que a fase de aplicação de entrevistas 

duram 40 horas, ou cinco dias. 

 

Por que usar? 

A parametrização facilita a estimativa de projetos onde seria difícil se estimar um 

conjunto grande de atividades, como a aplicação de 20 questionários, porém quando se 

divide a fase em pequenas tarefas iguais, será mais simples estimar apenas um item e 

multiplicar pela quantidade de itens totais 

 

Importante 

Um problema ao se utilizar a parametrização para estimar atividades é que erros na 

estimativa também poderão ser multiplicados. Ainda no caso das entrevistas, se o tempo 

médio gasto em cada entrevista esta sendo de 3 horas, e não duas como no estimado, o erro 

na estimativa total pode chegar a 20 horas, e pode causar um impacto grande no projeto. A 

equipe também pode utilizar a parametrização para cálculos mais superficiais sobre 

atividades complexas quando utilizando uma abordagem topdown. Exemplo: uma equipe 

de design de ambientes pode orçar o seu projeto todo ao multiplicar um custo padrão 

orçado por metro quadrado vezes a quantidade de metros quadrados do ambiente, seria 

uma forma rápida de realizar um orçamento de todo o projeto. 

 

5.3.5 Analogia 

O que é? 

Técnica onde o projeto é estimado analogamente a projetos passados. Esta técnica 

utiliza o histórico de projetos da equipe para estimar novos projetos. 
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Por que usar? 

É uma forma rápida e mais segura para obter estimativas do projeto; porém exige 

que a equipe tenha um histórico grande e confiável para gestão de projetos por isso é útil 

manter em um banco de dados tempo e custos de projetos passados. 

 

Importante 

Este técnica não necessariamente é utilizada em um projeto como o todo, você pode 

utilizar a analogia para estimar apenas as partes do projeto que se assemelham a projetos 

passados, ou utilizar uma estimativa de um projeto e outra estimativa de outro projeto para 

que as duas constituam a estimativa total do novo. Outro ponto importante no uso da 

analogia é que muitas vezes os projetos utilizados como referência foram executados por 

outra equipe que muito provavelmente tem níveis de desempenho diferentes da equipe do 

projeto atual, por tanto esse fator deve ser considerados e a estimativa balanceada. 

 

5.3.6 Curva de aprendizagem 

O que é? 

Técnica onde se considera o aprendizado da equipe para se calcular uma estimativa. 

Ex.: no passado um projeto semelhante “a desenvolver uma embalagem para biscoitos” foi 

realizado em seis semanas. Agora podemos considerar que devido à experiência da equipe 

com esse tipo de produto, podemos reduzir o tempo de pesquisa e estudo sobre esse projeto 

e realiza-lo em quatro semanas. 

Também podemos considerar a curva de aprendizagem da equipe, ao estimar 

pacotes de trabalho que sejam muito semelhantes dentro do projeto. Ex.: Em um projeto de 

design de joias temos três pacotes de trabalho: 1 - Prototipar brincos, 2 - prototipar anéis, 3 

- prototipar pulseira. Se a equipe não tiver experiências anteriores com prototipação, o 

primeiro pacote de trabalho necessitará de muito mais esforço, pois estará contido nele o 

estudo sobre formas de prototipar. Então, a estimativa sobre o pacote de trabalho 1 será 

muito maior do que 2 e este ainda podem ser maiores do que 3. 

 

Por que usar? 

Fazer ponderações sobre o aprendizado da equipe irá corrigir estivas feitas por 

analogia e parametrização de forma direta. Além disso, evidencia que o conhecimento da 
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equipe a torna mais veloz na entrega de valor. Isto é motivador para a equipe e estimula os 

clientes ou patrocinadores a depositarem credibilidade no projeto. 

 

Importante 

Quanto menos experiência tiver a equipe com uma atividade ou projeto, maior 

serão os descontos dados na estimativa posterior devido à aprendizagem. Se a equipe já 

possui muita experiência em relação à execução de uma atividade, ela já chegou a um nível 

de aprendizagem onde não se consegue mais diminuir as estimativas. Quanto mais 

complexa for a atividade, maior será a possibilidades de reduzir uma estimativa depois do 

aprendizado. 

 

5.3.7 Time Box 

O que é? 

Timebox é um período de tempo inflexível alocado numa tarefa especifica. Ou seja, 

um tempo predeterminado para se dedicar a um trabalho. Nesse caso, independente do 

ponto que o trabalho se encontra, quando o tempo pré-determinado chega ao fim, a tarefa 

deve ser concluída. 

 

Por que usar? 

Muitos tipos de atividade em projetos de design não tem um ponto de pronto claro, 

por exemplo: quanto tempo dura uma seção de brainstorm ou de geração de alternativas? 

Quanto tempo deve ser dedicado para polir acabamentos em projetos gráficos? Quanto 

tempo leva pesquisando referências estéticas para o projeto? Esses tipos de atividades 

comuns a projetos de design devem usar um abordagem Timebox para ser possível realizar 

sua estimativa. Por isso a importância dessa técnica. 

 

Importante 

A equipe também pode usar timebox ao analisar quanto tempo investido em uma 

atividade trará de retorno para o projeto. Exemplo: Em muitos projetos gráficos, o 

programador visual encontra uma solução razoável em poucos dias ou horas de trabalho, 

porém pode gastar até o triplo de tempo em detalhes e perfeccionismos desnecessários para 

o projeto e que extrapolam o custo orçado para aquela atividade. Com uma timebox para 
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executar este tipo de atividade, o tempo gasto na atividade irá custar exatamente o valor 

que a equipe acreditou ser possível investir nela. 

 

5.3.8 Planning Poker 

O que é? 

Planning Poker são pequenos baralhos com cartas numeradas onde cada número 

representa uma quantidade de unidades de estimativas, sejam elas horas, dias ou semanas. 

Ao se estimar um pacote de trabalho cada membro da equipe escolhe um carta que 

representa qual a estimativa que ele acredita estar correta para determinado pacote de 

trabalho. Em seguida, todos ao mesmo tempo viram as cartas para saber se as estimativas 

convergem ou divergem muito de uma média. Se elas estão coerentes entre si, então uma 

média é feita e definida como estimativa. Se não, os membros da equipe devem justificar 

porque acreditam que o pacote de trabalho requer maior ou menor esforço. 

 

Figura 16 - Cartas no Planning Poker, com a sequência Fibonacci e Tamanhos de 

camisas. 

 
 

 
Por que usar? 

Esse exercício é importante porque dessa forma todos os membros participam da 

estimativa sem serem influenciados por lideres ou membros mais experientes. Além disso, 
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como são todos os membros da equipe que participam do processo de estimar, a equipe 

acaba entendendo e se comprometendo mais com prazos. 

Outro ponto importante é que quando as divergências de estimativa forem 

justificadas, a equipe acaba refletindo sobre como será executados os pacotes de trabalho. 

Isto pode trazer a tona pontos críticos, que aumentam ou diminuem a estimativa, que nem 

todos haviam percebido. Dessa forma são alinhados os pensamentos de cada membro da 

equipe sobre a execução do pacote de trabalho. 

 

Importante 

Além de unidades de tempo, você pode utilizar o Planning Poker para estimar os 

pacotes de trabalho em Story Points, com os números da escala Fibonacci em cada carta, 

ou com tamanhos P, M, G. 

 

5.4 FERRAMENTAS QUE AUXILIAM O CONTROLE DE PRAZOS E CUSTOS 

 

5.4.1 Gráfico de Gantt 

O que é? 

É um gráfico que auxilia a visualização do cronograma do projeto através de barras 

horizontais sobre uma linha de tempo. As barras representam os períodos de execução 

década pacote de trabalho. Assim visualizamos o ponto no tempo, de inicio e de término de 

cada atividade. O gráfico de Gantt também representa com clareza as dependências entre 

as atividades e sua ordem de execução. Ele deve ser montado após as estimativas de cada 

atividade e o levantamento das dependências entre as atividades. Ele deve ser utilizado 

durante todo o projeto para acompanhar através de uma linha de tempo a execução das 

atividades sobre o prazo. O gráfico também pode conter pontos que representam os marcos 

principais (milestones) do projeto sobre a linha do tempo. 
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Figura 17 - Gráfico de Gantt para um lançamento de coleção de moda. 

 

 
 

 
Por que usar? 

O gráfico de Gantt é uma forma simples e visual de acompanhar todo o 

planejamento do projeto. Fácil de interagir e intuitivo deve ser utilizado principalmente se 

o fator tempo for o limitador do projeto e se o projeto tiver dependências muito fortes entre 

as atividades. 

 

Importante 

Mantenha o gráfico simples e visível, para projetos de design em equipes pequenas, 

ele deve representar uma visão geral do planejamento do projeto e datas importantes. Se o 

projeto for muito extenso e completamente detalhado em pacotes de trabalho pequenos. A 

equipe não deve por todos os pacotes de trabalho no gráfico de gantt, exponha em fases ou 

deixe exposto apenas os marcos principais (milestone) do projeto. A equipe deve utilizar 

uma unidade de tempo razoável, Ex.: se o projeto tiver duração de até duas semanas, utilize 

uma unidade em dias, até quatro meses, utilize uma unidade de tempo em semanas. Não 

faz sentido projetos de design com escopo muito detalhado desde o principio do projeto, 
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com o planejamento do que será executado exatamente a cada dia. É necessário manter um 

nível de flexibilidade dentro das fases. 

 

5.4.2 Análise de Valor Agregado 

O que é? 

É uma técnica que permite controlar de forma integrada o custo, prazo e escopo do 

projeto. Para isso a equipe deve responder constantemente no decorrer do projeto: 

 

 Gastamos quanto com o que já foi entregue? (Custo Real) 

 Tínhamos planejado gastar quanto com o que já foi entregue? (Valor Entregue). 

 Tínhamos planejado gastar quanto com o que já era pra ter sido entregue? (Valor 

Planejado) 

 

Numa situação ideal, as respostas a todas essas perguntas seriam iguais. Porém se 

não forem iguais, resta saber se a equipe está com problemas nos custos ou no cronograma. 

Nessa avaliação a equipe pode descobrir que está com o desempenho melhor do que o 

planejado. Com esses três dados, a equipe poderá avaliar os seguintes índices: 

 

 Variação de Custo 

É uma medida do desempenho, em termos de custo, em um projeto. É a diferença 

algébrica entre o valor agregado (earnedvalue) e o custo real (actualcost). Um valor 

positivo indica um bom desempenho. 

 Variação de custo = Valor Entregue = Custo Real 

 Variação de Cronograma ou Prazos VPR3 ou SV (Schedule Variance) 

É uma medida do desempenho ao atentar ao cronograma de um projeto. É a 

diferença algébrica entre o valor entregue e o valor planejado numa data específica 

do projeto. Um valor positivo demonstra que a entrega do valor é antecipado. 

 Variação de Cronograma = Valor Entrega – Valor Planejado 

 Índice de Desempenho de Custo - IDC - ou CPI (Cost Performance Index) 

É uma medida da eficiência, em termos de custo, em um projeto. É a razão entre o 

valor entregue e o custo real. Índice de Desempenho de Custo maior ou igual a um 

indica que os recursos do projeto estão sendo utilizados de forma eficiente. 
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 Desempenho de custos = Valor Entregue / Custo Real 

 Índice de Desempenho de prazos 

É uma medida da eficiência ao atender o cronograma de um projeto. É a razão entre 

o valor entregue e o valor planejado. Índice de performance do Cronograma maior 

ou igual a um, indica ritmo eficiente de avanço no cronograma. 

 Desempenho de prazo = Valor Entregue / Valor Planejado. 

 

Análise dos Casos dos Índices de Desempenho: 

1. CPI < 1 › Projeto está com custo maior que o previsto no orçamento. 

2. CPI > 1 › Projeto está com custo menor que o previsto no orçamento. 

3. CPI = 1 › Projeto está com os custos iguais aos previstos no orçamento. 

4. SPI < 1 › Projeto está com o cronograma atrasado em relação ao previsto. 

5. SPI > 1 › Projeto está com o cronograma adiantado em relação ao previsto. 

6. SPI = 1 › Projeto está com o cronograma em dia em relação ao previsto. 

 

Por que usar? 

Em projetos de escopo fixo, Analise de Valor Agregado é um jeito simples de 

responder se o projeto esta com atrasos ou problemas no orçamento. A sua avaliação 

constante pode resultar em uma curva que além de indicar o quanto o projeto atrasou 

poderá prever uma tendência do quanto ainda pode atrasar. 

 

Importante 

A análise de valor agregado não provê medidas para a qualidade de cada entrega, 

apenas se ela foi realizada ou não. Outra limitação da ferramenta é que a analise de valor 

agregado requer quantificação do plano de projeto, é geralmente percebido como sendo 

incapaz para projetos orientados a descobertas ágeis. Por exemplo, pode ser impossível 

utilizar em certos projetos de design com alto valor de inovação, pois o tempo investido e o 

valor agregado a cada entrega variam conforma as descobertas do próprio projeto, sendo 

difícil planejar uma referência. 

Entretanto é possível utilizar a analise de valor agregado para esses tipos de projeto 

mais flexíveis, associando a técnicas como o Planejamento em ondas sucessivas, e 

analisando apenas os pacotes de trabalho entregues dentro de uma “onda”. 
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5.4.3 Pipeline 

O que é? 

Pipeline é um termo genérico que pode representar as etapas de execução de cada 

pacote de trabalho. Ex.: projeto de uma coleção de utensílios para mesa. Após o 

desenvolvimento dos conceitos gerais da linha e definições técnicas gerais junto com a 

equipe de marketing e produção. Cada peça passará por um fluxo de trabalho que consiste 

em, por exemplo: modelagem, aprovação, prototipação e testes de produção. Então todas 

as peças da coleção, para serem executadas passaram por essas etapas, sendo esse o 

pipeline do projeto. 

 

Figura 18 - Pipeline para a criação de uma linha de mesa.  

 
 

 

Por que usar? 

Em projetos de produtos de alta complexidade, onde o artefato pode ser subdivido 

em várias partes ou funcionalidades a utilização de um pipeline ajudara a visualizar o 

status de desenvolvimento de cada entrega do projeto. 

 

Importante 

Em projeto gráfico ou de produto onde a divisão do projeto em funcionalidades 

entregue ao cliente seria impossível por questões de gestalt, a equipe ainda pode utilizar 

um pipeline mais genérico que adicione, a cada entrega, camadas de detalhamento ao 

projeto como um todo, por exemplo, em um projeto editorial os pacotes de trabalho podem 

ser: 
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1- Definição de um grid padrão,  

2- Definição de paleta de cores,  

3- Definição de tipografia,  

4- Ilustrações e todos esses pacotes de trabalhos passarem por três fases que compõe o 

pipeline: Geração de alternativas, Seleção de alternativa, aprovação. 

 

5.4.4 Lead time 

O que é? 

É o calculo de quanto tempo os pacotes de trabalhos estão demorando em média 

paraserem executados, a unidade de tempo mais comum para o calculo do leadtime é dias. 

Se a equipe utiliza um pipeline para definir as etapas de execução de um pacote de 

trabalho. O lead time é o tempo que o pacote leva para passar por todo pipeline. 

 

Por que usar? 

O cálculo do lead time serve melhor a projetos complexos, com muitos pacotes de 

trabalho de tamanhos parecidos ou relativizados* e pipelines mais uniformes. Assim 

poderá ter uma ideia de aceleração da produtividade da equipe se o lead time for reduzido 

como passar do tempo do projeto, e uma previsão mais clara de quando cada pacote será 

entregue analisando um histórico de duração do lead time. 

Esta técnica serve melhor a projeto onde o cronograma não é um fator limitante e 

não foi previamente estabelecido, como o passar da execução do projeto e a constante 

medição do lead time, o final do projeto vai ficando mais claro. 

 

Importante 

A equipe deve tentar montar pacotes de trabalho de esforços semelhantes ou com 

tamanhos relativos, por exemplo, no caso de uma coleção de mesa: "O projeto executivo 

da jarra terá o dobro do esforço do copo, já os pratos de refeição, sopa e sobremesa terão a 

mesma complexidade que o copo." 

 

5.4.5 Paralelismo 

O que é? 

É uma técnica para reduzir o cronograma se necessário, sem mudar o escopo dos 

pacotes de trabalho, apenas os executando de forma paralela. Para que a técnica seja 
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efetiva você deve tentar paralelizar atividades que fazem parte do caminho critico do 

projeto, do contrário a técnica não surtirá efeito. 

 

Por que usar? 

Este técnica é utilizada quando por algum motivo precisamos reduzir o tempo total 

de execução do projeto. Isso pode ser uma exigência externa, ou pode ser uma alternativa 

para compensar um atraso ocorrido no projeto. Esta técnica é a primeira opção para se 

reduzir o escopo do projeto porque ela mantém as estimativas iniciais de escopo tempo e 

custo de cada atividade, e apenas reavalia dependências entre pacotes de trabalho para que 

sejam executados em paralelo. 

 

Importante 

Muitas vezes, ao paralelizar atividades do caminho crítico e reduzir seu tempo total, 

outro caminho se torna o crítico. Então se mais uma ação para reduzir o escopo do projeto 

for realizada, deve ser feita sobre o novo caminho crítico. Outro ponto a se atentar ao 

utilizar essa técnica é que muitas vezes, para se paralelizar um pacote de trabalho 

normalmente são alterados os responsáveis por sua execução ou os recursos como 

máquinas e terceirizados que seriam utilizados para a execução do trabalho, e talvez isso 

altere custos, qualidade ou o tempo estimado para ser gasto neste pacote de trabalho. 

 

5.4.6 Compressão de cronograma 

O que é? 

A compressão de cronograma é realizada quando alteramos aspectos do planejamento 

de um ou de alguns pacotes de trabalho para se atingir uma redução de escopo. Nesse caso, 

diferente da paralelização, você irá alterar não só a ordem de execução do projeto, mas as 

suas estimativas de escopo, tempo ou custo. As alternativas mais comuns para se realizar a 

compressão de cronograma são: 

 

 Redução do escopo: o projeto é simplificado e uma quantidade menor de trabalho 

será executada. 

 Adição de recursos: adicionasse mais pessoas ou colocasse uma equipe mais 

experiente para trabalhar no projeto, em alguns casos pode-se adicionar máquinas e 

equipamentos que executem alguma atividade de maneira mais rápida, 
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 Comprometimento da qualidade: todo o escopo é executado, mas se reduz o tempo 

gasto em testes e detalhes. 

 Mudança na abordagem do projeto: muitas vezes o modo de se executar o projeto 

como um todo é repensado. 

 

Por que usar? 

Esta técnica é utilizada quando por algum motivo é preciso reduzir o tempo total de 

execução do projeto. Isso pode ser uma exigência de partes interessadas ou mudanças 

ambientais, ou mesmo uma resposta a atrasos no inicio do projeto, obrigando que o projeto 

seja comprimido para respeitar um prazo final acordado anteriormente. 

 

Importante 

A compressão de cronograma só será efetiva se os pacotes de trabalho comprimidos 

fizerem parte do caminho crítico. Muitas vezes, ao comprimir atividades do caminho 

crítico e reduzir seu tempo total, outro caminho se torna o crítico. Então se mais uma ação 

para reduzir o escopo do projeto for realizada, deve ser feita sobre o novo caminho crítico. 

 

5.5 FERRAMENTAS QUE AUXILIAMO TRATAMENTO DE RISCOS 

 

5.5.1 Brainstorming de Riscos 

O que é? 

É um brainstorm simples que tenta levantar junto à equipe e a que riscos o projeto 

está submetido. Os participantes são encorajados a manter a mente aberta e gerar o maior 

número de riscos possíveis. 

 

Por que usar? 

O primeiro passo para se iniciar um processo de tratamento de riscos é a procura e 

reflexão sobre quais riscos o projeto está submetidos, o brainstorm faz a equipe imergir 

sobre os potenciais riscos que o projeto está submetido e assim iniciar o processo do seu 

tratamento. 

 

Importante 
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Outros processos de geração de ideia como um ventilador de ideias, brainwriting ou 

brainstormings estruturados podem ajudar a levantar mais riscos. 

 

5.5.2 Cinco porquês 

O que é? 

Técnica para se encontrar a causa principal de um risco que o projeto está 

submetido para assim atacar a causa principal de um risco e não uma consequência 

superficial. 

A equipe deve questionar a cada risco o porquê que o projeto está submetido a isso 

ou porque esse risco existe, sobre essas respostas, novamente você refaz essas perguntas e 

repete o processo. 

Segue abaixo um exemplo da análise dos cinco porquês sob um risco existente num 

projeto de brinquedos infantis: 

Risco: A criança pode engolir uma das pequenas peças do brinquedo 

Porque isso pode acontecer? 

- porque existirão peças pequenas. 

E porque existirão peças pequenas? 

- Por que o brinquedo será montado com pinos e parafusos. 

E porque o brinquedo será montado com pinos e parafusos? 

- Por que ele será fabricado separadamente e precisa de pinos e parafusos para junção. 

E porque ele foi fabricado separadamente? 

- Esta foi uma decisão arbitrária da equipe, para eles poderem ser fabricados em um só 

molde. 

Nesta análise, ao questionar sucessivamente a causa pelo qual o risco existe, 

achamos uma solução obvia que ataca a causa principal e que faz o projeto não estar mais 

submetido a um risco. Muito provavelmente, alterar a forma de fabricação do projeto será 

uma melhor alternativa do que trabalhar em medidas paliativas para que não haja a 

possibilidade da criança engolir alguma parte pequena do brinquedo. 

 

Por que usar? 

Muitas vezes é cometido o erro de atacar um risco que é apenas consequência de 

uma condição que o projeto foi submetido com motivo fraco. Ou mesmo, tentar reduzir a 

probabilidade de um risco sem mesmo saber o porquê ele afeta o projeto. Por exemplo, 
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numa lista onde são listados os seguintes riscos: O cliente não aceitar a proposta; A equipe 

atrasar a entrega; Chover e destruir o evento. Devem ser questionado: Porque a equipe iria 

atrasar? Porque o cliente poderia não aceitar? Porque se chover o evento será destruído? 

Sobre as resposta, feitos novos questionamentos. 

 

Importante 

O número cinco é colocado de forma arbitrária para estimular uma sequência de 

investigação da verdadeira causa do risco, porém você pode repetir este procedimento até 

um nível que faça sentido. Muitas vezes a execução deste processo de investigação ira 

desdobrar um risco em várias razões. Para um risco "a equipe poderá atrasar" um leque de 

razões podem ser abertas ao se perguntar “porque a equipe pode atrasar?”, e num próximo 

questionamento, mais um nível de desdobramento seria executado criando muitas vezes 

um diagrama de árvore na investigação dos riscos. Com essa árvore montada, a equipe 

deve analisar de forma a solucionar suas causas. 

Esta técnica demanda um esforço de analise a cada risco, aplique-a nos riscos que 

foram classificados com impacto e/ou probabilidade de ocorrência alta. 

 

5.5.3 Estruturas de riscos do projeto 

O que é? 

É uma estrutura que mapeia o ambiente e recursos do projeto para que a partir desse 

mapeamento a equipe consiga visualizar quais as principais fontes de risco para o projeto. 

Depois de mapeada a estrutura de ambientes e recursos, pequenos brainstormings deve ser 

feitos a partir da estrutura. 

 
Por que usar? 

Esta é uma forma estruturada de se levantar os risos do projeto. A utilização da 

estrutura analítica de riscos complementa outras técnicas menos estruturadas como o 

brainstorming simples, pois detalha minuciosamente as fontes de risco do projeto, 

esgotando de forma mais completa as possibilidades de risco e orientando a equipe a 

explorar todas as fontes de risco do projeto, evitando assim que alguns grandes riscos 

sejam esquecidos. 

 
 



97 
 

Figura 19 - Estrutura analítica do projeto como base para mapear os riscos existentes no 

projeto. 

 

 
 

 
Importante 

A estrutura analítica de riscos também pode ser baseada na estrutura analítica do 

projeto. Primeiro devemos focar em riscos que abrangem o projeto como um todo, depois 

começar a identificar riscos que atingem a execução de cada pacote de trabalho. 

 

5.5.4 Modelo de avaliação de riscos 

O que é? 

Uma tabela simples, onde são listados os riscos, sua probabilidade de ocorrência, o 

impacto que ele poderia causar e a dificuldade em monitorar este risco. Esses números 

devem ser multiplicados e o resultado deve ser ordenado do maior para o menor. No topo 

da lista, naturalmente estão os riscos mais críticos e que devem ser mais bem gerenciados. 
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Figura 20 - Tabela para avaliar riscos. 

 
 

 

Por que usar? 

A matriz classifica a importância de um risco através de um número quantitativo 

objetivo, e assim indica quais os riscos que devem ser melhor gerenciados. Pela regra de 

Pareto é provável que se a equipe focar no gerenciamento do primeiro quinto da lista de 

riscos, 20% dos riscos, os impactos negativos que podem surgir com riscos reduziria em 

80%. 

 

Importante 

Enquanto a probabilidade é escrita em unidades percentuais, o impacto pode ser 

expresso em uma escala genérica de um a cinco, ou se for possível prever, expresso em 

dinheiro - Qual seria o impacto nos custos do projeto se o evento de risco ocorrer? – Essa 

abordagem muito quantitativa é difícil, pois muitas vezes o impacto de um risco é, por 

exemplo, na satisfação do cliente. Isso pode se converter em perda nas vendas do produto e 

impacto nos lucros do projeto, por exemplo, porém poderia ser difícil realizar essa 

conversão. 

 

5.5.5 Matriz de probabilidade e impacto 

O que é? 

A matriz normalmente é estruturada em torno da probabilidade e do impacto de 

cada risco. Consiste em uma ordem de elementos de 5x5 com cada elemento representando 

um conjunto diferente de impacto e probabilidade. Os valores de impacto crescem da 

direita para a esquerda, enquanto os de probabilidade de baixo para cima. Agrupando os 

elementos são criadas zonas, que podem ser representadas de cores diferentes, sobre a 
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criticidade do risco. No canto superior direito estão colocados os riscos mais críticos, numa 

zona intermediária, os riscos pouco críticos, e numa zona inferior esquerda, os riscos mais 

irrelevantes. 

 

Por que usar? 

Esta técnica, como a matriz de avaliação de riscos, é importante para auxiliar a 

equipe afocar em riscos prioritários e críticos. Esta técnica tem um caráter mais visual e 

menos quantitativo, porém a sua aplicação num número grandioso de riscos, por exemplo, 

mais de cinquenta, se torna um pouco inviável, pois não ordena os riscos um a um, e sim 

apenas os agrupa, não dando uma classificação tão minuciosa para gerenciar muitos riscos. 

 

Figura 21 - Matriz de probabilidade e impacto com notas adesivas coladas. 

 
 

 

Importante 

Utilize esta técnica com a equipe de uma maneira dinâmica, montando uma matriz 

num quadro branco ou negro ou projetando a matriz em uma parede e fazendo a equipe 

colar post'its com os ricos do projeto em cada quadrado. A matriz pode ser 3x3, 4x4, 5x5, 

nxn. Fique a vontade para definir em quantos grupos a probabilidade e o impacto de cada 

risco pode ser detalhado. Quanto maior for a matriz, mas complexa e detalhada será a 

classificação. 
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5.5.6 Matriz de resposta a riscos 

O que é? 

A matriz de resposta a riscos indicará que resposta será dada a cada risco mapeado. 

Asrespostas aos riscos podem ser: Evitar o risco, ou seja, mudar o plano do projeto para 

orisco não existir mais. Aceitar o risco e caso ele ocorra, arcar com suas consequências. 

Transferir o risco, contratando uma terceirizada que se responsabilizará por uma 

entregamuita arriscada para a equipe, ou fazendo com que o cliente ou patrocinador 

aceiteou assuma o impacto do risco, em alguns casos pode-se contratar um seguro para 

arcarcom algum impacto se o evento de risco ocorrer. Mitigar a probabilidade de o risco 

ocorrer. 

Mitigar o impacto do risco caso ele ocorra. Além disso, você deve deixar claro o 

quesinalizará quando devem ser executados os planos de resposta, e quem será o 

responsávelpor executar as ações de resposta ao risco. 

 

Por que usar? 

Esta matriz contém os dados necessários para que se pratique o controle dos riscos, 

lá esta em ordem; O que é o risco; Como reagir ao risco; Quando devemos reagir ao risco 

e; Quem será o responsável pelo plano de resposta. Ou seja, todos os dados necessários 

para se manter o controle de riscos simples e objetivo. 

 

Figura 22 - Matriz de resposta a riscos. 

 
 

 

Importante 

Mantenha a matriz de resposta aos riscos atualizada, caso a situação do projeto 

mude, as etapas de tratamento de risco devem ser revistas e como resultado, essa matriz 
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deve ser modificada. Gerenciar riscos demanda esforço e às vezes acarreta custos 

desnecessários. 

Foque em gerenciar os mais críticos e mantenha uma cultura receptiva a riscos. 

Lembre-se que riscos podem ser negativos ou positivos. Estimule os riscos positivos 

etenha um planejamento flexível e receptivo a mudanças. 

 

5.6 FERRAMENTAS QUE AUXILIAM A GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA 

QUALIDADE 

 

5.6.1 Limitar o trabalho em progresso 

O que é? 

Esta é uma técnica onde a equipe estabelece um limite de pacotes de trabalho 

executadas simultaneamente. Cada equipe terá que configurar um limite de quantidade de 

tarefas executadas ao mesmo tempo, não a um limite claro, se sua equipe for uma ou duas 

pessoas, tente limitar em um pacote. Se sua equipe for um pouco maior você pode ter um 

limite um pouco maior também. 

 

Figura 23 - Quadro kanban com o número máximo de atividades explícito em cada 

coluna. 

 

 
 

 
Por que usar? 

Esta técnica é útil, pois, considerando que os pacotes de trabalho foram montados 

de uma forma que cada pacote de trabalho finalizado entrega um novo valor ao cliente, é 

melhor que você entregue pacotes de trabalho o mais rápido possível. Então faça com que 
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sua equipe foque em poucos pacotes de trabalho para terminá-los rapidamente, e em 

seguida poder iniciar a execução de um novo pacote de trabalho. 

 

Importante 

Essa técnica está muito alinhada a metodologias ágeis onde se dá o foco na entrega 

de pacote de trabalho para que o cliente visualize, avalie e direcione a execução dos 

próximos pacotes de trabalho. Se a equipe inicia vários trabalhos ao mesmo tempo, ela irá 

demorar em terminar todos de uma forma geral, por isso limitar o trabalho em progresso é 

importante. Essa técnica é associada ao quadro Kanban, você pode colocar um número 

correspondente para quantos pacotes de trabalho são permitidos estar em progresso, ou em 

cada coluna. 

 

5.6.2 Spike 

O que é? 

Uma execução de um protótipo do projeto com objetivos variados, a fim de testar 

uma tecnologia, uma funcionalidade, mostrar uma potencialidade técnica as partes 

interessadas. 

Normalmente curto período de tempo investido pela equipe para ganhar um cliente 

ou garantir a viabilidade em uma característica do produto que será executado. 

 

Por que usar? 

Esses pequenos testes são feitos em momentos desafiadores para o projeto e para a 

equipe. Esses rascunhos podem ser feitos mesmo antes do planejamento do projeto, apenas 

para a equipe testar se é possível executar uma característica crítica ou muito importante do 

projeto. É uma forma de aprendizado rápido com "mãos a obra". Serve principalmente em 

equipes de design que constantemente lidam com tecnologias novas, plataformas e 

softwares novos, materiais e processo novos e soluções com significados desconhecidos. 

 

Importante 

O Spike pode ser uma técnica ótima para ser executada antes mesmo de ser fazer as 

estimativas do projeto, executando um produto com as mesmas dificuldades que as do 

projeto, porém em uma escala menor, será mais fácil entender em quanto tempo a equipe 
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poderá realizar o projeto como um todo se já exercitou um exercício prático antes e 

consegue saber que dificuldades o projeto envolve. 

 

5.6.3 Standup meeting 

O que é? 

Uma reunião diária com a equipe, que deve ser feita em pé para lembrar que não 

deve durar mais que dez minutos, onde todos os membros dizem o que fez durante o dia e 

o que pretende fazer até o próximo dia. Os membros das equipes que estiverem passando 

por algum momento crítico ou impedimento da execução de suas atividades devem 

também comunicar a equipe. 

 

Por que usar? 

A Equipe deve manter a comunicação diária eficiente e simples. Por mais que a 

equipe seja pequena e esteja toda num mesmo ambiente de produção onde, possuem 

comunicação aberta e livre uma reunião diária de cerca de dez minutos faz com que todos 

escutem o que cada envolvido com o projeto está fazendo, facilitando a solução de 

gargalos e abrindo um canal para que cada um deixe claro no que está trabalhando. 

 

Importante 

Não é necessário esperar a standup meeting para reportar um gargalo ou 

impedimento à equipe. A ideia é estimular a interação e não engessa-la. A standup meeting 

deve ser realizada para a equipe se comunicar e não para prestar contas a gerentes ou 

lideres, então cada membro deve falar para todos da equipe o que está fazendo. E todos 

devem escutar e entender. 

 

5.6.4 Kanban Board 

O que é? 

Herdado do modelo toyta de produção, o kanban board é um quadro composto por 

cartões e colunas, cada cartão representa um pacote de trabalho e as colunas representam 

as etapas para a execução de cada pacote de trabalho. Este quadro deve estar exposto para 

todos da equipe a todo o momento e atualizado diariamente. O quadro kanban mais 

simples pode ter apenas três colunas contendo os pacotes de trabalho "a fazer" "em 
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progresso" e "feitos". A equipe movimenta os cartões de uma coluna para outra mostrando 

o estado atual de cada pacote de trabalho. 

 

Figura 24 - Quadro Kanban. 

 

 
 

 

Por que usar? 

O kanbanboard é uma ferramenta poderosa de gestão a vista, em um formato 

simples consegue transmitir que pacotes de trabalho estão sendo executados e o que ainda 

está por fazer. 

 

Importante 

Essa é uma das ferramentas mais difundidas do gerenciamento ágil pela sua 

simplicidade. Vários softwares oferecem a possibilidade de montar um quadro kanban de 

forma on-line, porém o mais efetivo é que esteja a vista sempre, para toda a equipe. Utilize 

post'its ou tarjas magnéticas para representar cada pacote de trabalho, utilize imãs ou 

post'its de cores diferentes sobre cada pacote de trabalho representando o membro da 

equipe que está responsável por essas atividades. 

 

5.6.5 Impediment Board 

O que é? 

O impediment Board é um quadro que normalmente fica em uma parede no 

ambiente que a equipe trabalha. A equipe deve colar post'its descrevendo as atividades que 
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estão impedidas de serem executadas e se possível o motivo. Na figura 25 nota-se o quadro 

kanban com notas adesivas coladas, onde as notas da cor vermelha são as impedidas. 

 

Figura 25 - Quadro kanban com notas adesivas coladas.  

 
 

 
Por que usar? 

Ao explicitar dessa forma as atividades que estão impedidas de serem executadas; 

outros membros da equipe visualizarão e poderão auxiliar ou criar uma força tarefa para 

que a atividade deixe de estar impedida, e o impedimento não atrapalhe o fluxo de 

trabalho. 

 

Importante 

Esta técnica pode ser aliada ao KanbanBoard os mesmos post'its que representam 

cada pacote de trabalho no kanban, se estiverem impedidos devem ser colocados no quadro 

de impedimentos. 

 

5.6.6 Critério de pronto 

O que é? 

Abordagem para explicitar o que significa estar pronto para cada pacote de 

trabalho. Explicita com um ou uma lista de critérios, quando podemos considerar uma 

atividade acabada, exemplo: só iremos finalizar a fase de geração de alternativas quando 

um conceito for escolhido pelo cliente, ou quando forem geradas vinte alternativas 
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diferentes. Só iremos dar por finalizado o projeto de uma jarra de água quando os testes de 

produção forem realizados. 

 

Por que usar? 

É importante criar critérios de aceite, ou critérios de fechamento de uma entrega do 

projeto acordada com a equipe e as partes interessadas para clarear que atividades de testes 

e aprovação fazem parte do escopo do projeto. Além disso, muitas atividades, 

principalmente criativas por si só tem um critério para sua finalização muito nebuloso, crie 

critérios claros para a equipe focar no fim da entrega, e entregar realmente o que seespera. 

 

5.6.7 Matriz GUT 

O que é? 

A matriz gut é um quadro dividido em quadrantes onde no eixo y de baixo para 

cima está uma escala crescente de Urgência. E no eixo x, da esquerda para direita, uma 

escala crescente de Gravidade. Utilize o quadro colocando em cada quadrante os pequenos 

problemas que surgirem no decorrer do projeto a equipe deve focar em resolver o quando 

antes os de maior urgência e gravidade, e avaliar os outros quadrantes, deixando por último 

para resolver as questões listadas como não urgentes nem graves. 

 

Figura 26 - Esquema das polaridades da matriz GU. 

 

 
 

 

Por que usar? 

O principal motivo para utilizar uma matriz de prioridades é para que a equipe 

consiga focar em resolver as questões mais importantes e não as mais urgentes, um erro 

comum na gestão da rotina das equipes. 
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Importante 

A equipe pode manter o quadro com a matriz GUT em uma parede no ambiente de 

trabalho e atualizá-la colando em post'its novas questões já nos quadrantes que a 

classificam. 

Permita que o quadro seja atualizado por todos e que seja uma simples forma de 

gerenciar pequenas e não planejadas questões do projeto. 

 

5.6.8 Matriz de responsabilidade 

Quem é o responsável, a quem devemos comunicar e quem deve participar de cada 

fase ou processo dentro do projeto? 

 

O que é? 

Em uma matriz escrevemos na linha os nomes dos envolvidos no projeto, e em 

umas colunas as atividades que serão executadas corriqueiramente durante todo o projeto 

para facilitar sua gestão. Nas células que relacionam cada coluna a cada linha a equipe 

deve definir um símbolo para: (R) Responsável; (P) Participa; (C) deve ser comunica. 

 

Por que usar? 

A matriz de responsabilidade é utilizada para clarear de que forma cada parte da 

equipe é responsável por processos de gerenciamento e da qualidade que serão atividades 

executadas durante o projeto. 

 

Importante 

Uns exemplos de atividades são: realizar reuniões de revisão, reportar status, 

realizar testes com o produto, enviar modelo para produção e etc. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluídos os objetivos propostos, este trabalhou classificou e apresentou 

ferramentas de gerenciamento de projetos, tomando o cuidado de exemplificar e refletir 

sobre sua aplicação em projetos de design na descrição de cada ferramenta. Também se 

pretendeu, através de discussões mais conceituais sobre a Gestão de Design e 

Gerenciamento de Projetos, entender qual o papel desses para o sucesso de profissionais e 

empresas e o que se espera das duas disciplinas. Foi discutido o conceito de ferramentas e 

então apresentado como apoio metodológico para operacionalizar conceitos a serem 

aplicados na prática. 

Dessa forma o principal desafio vivenciado nesse trabalho foi ressaltado nos 

momentos de testes com designers que não tinham conhecimento nenhum sobre práticas de 

gerenciamento. E a partir dessa realidade, optar por um discurso simples e direto, muito 

mais apoiado na compreensão da própria utilidade de cada ferramenta e sua aplicação na 

prática, do que mesmo qualquer classificação ou forma de apresentação preexistente. 

Sobre prática, é importante enfatizar que todas as discussões teóricas realizadas 

balizaram o fomento ao enfoque prático e ao apoio da gestão do design no nível 

operacional, ou seja, o apoio ao gerenciamento do projeto de design, para designers com 

pouco contato com a área de gestão de projetos. O trabalho deve ser considerado de grande 

valia como fonte consulta para profissionais ao selecionar classificar e apresentar uma 

amostra significativa de ferramentas de gerenciamento de projetos que tem um grande 

potencial de melhorar a eficiência e eficácia de projetos de design. Essa amostra 

significativa classificada no formato apresentado indica que outras ferramentas ainda não 

mapeadas poderão no futuro ser incluídas nesse esse banco de dados se alinhado a forma 

de classificação e apresentação proposta.  

Além disso, fica o desejo por parte da autora desse trabalho que sejam pensados 

mídias e formatos de distribuição do conteúdo selecionado, para que seja ampliada a 

disponibilidade do conteúdo dessa pesquisa.  

Uma mensagem importante a ser transmitida ao fim deste trabalho, depois de um 

mergulho sobre métodos, práticas e processos de gestão de projeto - aqui todos chamados 

de ferramentas de gestão de projetos - vale lembrar que mais importante do que todos esses 

“padrões de conduta” são as pessoas, as interações, o relacionamento e a empatia para se 



109 
 

atingir a eficácia do gerenciamento. Como foi conclamado pelo Manifesto Ágil em 2001 

“Individuals and interactions over processes and tools”. 

O trabalho também deixa um legado para futuras pesquisas em gerenciamento de 

projetos de design. Em primeiro lugar há um indício de que as metodologias existentes de 

algum modo servem ao gerenciamento de projetos de design, já que foi possível 

exemplificar possíveis aplicações em projetos de design e imaginar a aplicação em projetos 

reais junto com um grupo de designer durante os testes qualitativos. Porém, fica-se a 

dúvida se essas metodologias já são suficientes ou se ainda há lacunas para se criar 

metodologias de gerenciamento mais adequadas a esse tipo de projeto. 

Do ponto de vista da evolução metodológica, deixamos claro durante as discussões 

teóricas do primeiro e segundo capítulos, que há uma evolução evidente entre o início dos 

estudos específicos em gestão de projetos, de 1960 até os dias atuais. Nesta evolução, há 

um ponto de inflexão nítido com o surgimento das metodologias ágeis dentro da área de 

engenharia de software. Podemos então fazer um comparativo básico sobre os pilares das 

duas metodologias, sem tocar em tantos por menores. Enquanto a metodologia de 

gerenciamento de projetos tradicional que nasceu em 1960 foi baseada na administração 

científica focada no planejamento e controle, o Manifesto Ágil bebe da fonte da teoria 

contingencial, do Toyotismo e das tendências de foco no cliente para criar novos valores 

norteadores para o gerenciamento de projetos, focando-o no sucesso do produto, no 

relacionamento interpessoal e na flexibilização do escopo. Estes marcos são visualizados 

como grande quebra no foco do gerenciamento de projetos e por isso foram foco das 

discussões feitas até o momento neste trabalho. 

Deixo então, nas considerações finais uma indagação sobre a suficiência dessas 

abordagens para o gerenciamento de design. Os argumentos para esse questionamento são: 

Na abordagem tradicional o projeto é desenvolvido a partir de um plano, detalhadamente 

traçado, para se atingir um objetivo. Na abordagem Ágil, o projeto é desenvolvido, com 

planos flexíveis, porém para se atingir um objetivo claro “satisfazer as necessidades do 

cliente”, e é por isso que se tenta estreitar as relações com o cliente, fazer com que este 

participe do processo de desenvolvimento e colocar esse relacionamento acima de qualquer 

contrato. Contudo, para projetos de design com alto valor de inovação, muitas vezes não 

existem necessidades do cliente nem definidas, muitas vezes estamos em busca de criar 

significados e satisfazer necessidades não imaginadas, baseada em tecnologias e ciências 

desenvolvidas, porém ainda não aplicadas. Para este cenário, cabe o desdobramento e o 
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desenvolvimento da disciplina de gerenciamento de projetos na área de design, e há um 

primeiro passo dado nas discussões levantadas por este trabalho.  
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