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Resumo 

Atualmente a melhoria contínua é um dos principais eixos estratégicos das organizações, uma vez que 

é crucial para as empresas manterem-se competitivas no mercado. As empresas de tecnologias de 

informação não são exceção, tendo existido nos últimos anos um grande desenvolvimento no que 

respeita à melhoria de processos deste negócio. As abordagens tradicionais têm sido substituídas por 

novas práticas, nomeadamente a utilização de abordagens ágeis. Neste sentido, este trabalho foca-se 

na melhoria de processos de gestão de projetos em equipas de information technology (IT), com 

recurso à abordagem ágil. 

A presente dissertação descreve a implementação da abordagem ágil e das suas respetivas 

ferramentas, como o scrum e o kanban, numa equipa de projeto da consultora Novabase alocada a um 

projeto de manutenção do ERP SAP num cliente do sector público. De modo a suprir a necessidade de 

melhorar os processos internos da equipa e a gestão do projeto, foi implementado o software Jira que 

permitiu integrar as ferramentas ágeis já mencionadas. Dada a importância da transformação digital, a 

integração das ferramentas ágeis no software Jira deu resposta quer à necessidade sentida pela 

Novabase, quer pela gestão e equipa de projeto. 

Palavras chave: Gestão de Projeto, Abordagem Ágil, Melhoria de Processos, Software Jira, Scrum, 

Kanban; Transformação Digital; SAP 
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Abstract 

Continuous improvement is now one of the key strategic axes of organizations as it is crucial for 

companies to remain competitive in the market. Information technology companies are no exception, 

and in recent years there has been a great deal of process improvement in this business. Traditional 

approaches have been replaced by new practices, including the use of agile approaches. In this context, 

this work focuses on the improvement of project management processes in information technology (IT) 

teams, using the agile approach. 

This dissertation describes the implementation of the agile approach and its tools, such as scrum and 

kanban, in a project team of the consultant company Novabase, allocated to an SAP ERP maintenance 

project in a client that belongs to the public sector. In order to meet the need to improve of the team's 

internal processes, Jira software was implemented to integrate the agile tools already mentioned. Given 

the importance of digital transformation, the integration of agile tools into Jira software has met both the 

need felt by Novabase, project management and the team. 

Keywords: Project Management, Agile Approach, Process Improvement, Jira Software, Scrum, 

Kanban; Digital Transformation; SAP 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Num mundo cada vez mais digital, a inovação e a criatividade são palavras de ordem para o sucesso 

de qualquer negócio. Cada vez mais as empresas procuram formas de otimizar as suas tarefas e os 

seus recursos de modo a fazer mais com menos. A implementação de projetos relacionados com o 

desenvolvimento e manutenção de sistemas informáticos trazem, muitas vezes, mais desafios que os 

projetos noutras áreas de negócio. Estes enfrentam condições adversas relacionadas com incidentes, 

erros de projeto e alterações à solução ao qual têm que dar resposta, num curto espaço de tempo, às 

especificações dos clientes, que normalmente mudam durante o projeto, o que leva a que o âmbito do 

mesmo sofra alterações muito frequentemente. Devido a esses pedidos de alteração constantes, foram 

criadas modificações e melhorias nas abordagens tradicionais que se utilizavam em gestão de projetos 

de modo a adaptarem-se à volatilidade dos projetos de IT. Dessa forma, foram cada vez mais as 

empresas ligadas ao IT a mudar de abordagem e a recorrerem à abordagem ágil de gestão de projetos, 

e às ferramentas que esta oferece, para gerirem os mesmos.  Nos últimos tempos, a Novabase, uma 

empresa de consultoria informática que oferece soluções à medida para os seus clientes,  tem colocado 

todos os seus esforços na implementação da abordagem ágil nos diversos projetos que tem em curso, 

e após terem sido realizados vários estudos e questionários nos seus projetos, a área que é 

responsável pelos projetos do Governo, Transportes e Energia (GTE) e que integra a área de Business 

Solutions, chegou à conclusão que a abordagem ágil poderia trazer grandes vantagens na 

implementação e manutenção dos seus projetos. 

1.2 OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

O problema em estudo surgiu de uma oportunidade proporcionada pela área de GTE da empresa de 

consultoria Novabase, em realizar um estágio curricular num projeto extremamente desafiante num dos 

seus clientes, a entidade X, que tem por função assegurar a gestão de serviços partilhados dos seus 

clientes.  

Neste contexto, os objetivos da dissertação de mestrado são os seguintes:  

 Implementação da abordagem ágil, permitindo assim que a equipa do projeto seja mais 

eficiente e consiga satisfazer os pedidos do cliente de uma forma mais ágil. 

 Quantificação dos benefícios que a implementação da abordagem ágil irá trazer ao projeto da 

entidade X, recorrendo a métricas ágeis. 
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1.3 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA DISSERTAÇÃO 

Nesta secção irão ser apresentadas as abordagens utilizadas no problema em estudo, de modo a 

alcançar os objetivos propostos na secção anterior. A sequência das várias etapas encontra-se 

representada na Figura 1. 

 

Figura 1 - Metodologia de Desenvolvimento da Dissertação (Fonte: Autor) 

Etapa 1 - Para alcançar a primeira etapa deste trabalho, foram realizadas várias entrevistas e reuniões 

com o gestor de projeto, com o diretor de projeto e com várias pessoas ligadas à entidade X com o 

intuito de analisar qual a melhor forma de implementar a abordagem ágil no projeto, de modo a interferir 

o mínimo possível nas atividades diárias do mesmo. As atividades diárias foram exaustivamente 

observadas de forma a perceber quais as ferramentas e práticas que melhor se adaptam ao projeto.  

Para suportar a primeira etapa desta dissertação, foi necessário recorrer à documentação do projeto 

da entidade X, documentação interna da consultora Novabase e documentação interna da entidade X.  

Etapa 2 - De modo a alcançar a segunda etapa da dissertação, foi realizada uma análise exaustiva à 

literatura existente, começando por abordar a gestão de projetos tradicional e as ferramentas que 

apresenta. São ainda abordadas várias ferramentas e práticas inerentes à abordagem ágil. Esta 

pesquisa foi feita com recurso a conteúdos publicados on-line, como por exemplo artigos, casos de 

estudo, e livros, em websites de referência como o B-On, WebOfScience e Google Scholar. Nesta 
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pesquisa, as palavras-chave utilizadas foram: Gestão de Projetos, Ágil, Risco, Metodologias, scrum e 

kanban. 

Etapa 3 - Para conseguir alcançar esta etapa do presente trabalho, foram necessárias várias reuniões 

com a equipa de projeto de modo a entender quais eram as principais dificuldades e necessidades que 

cada elemento sentia quando realizava as suas tarefas diárias. O contributo de cada elemento da 

equipa, do gestor e do diretor de projeto foram vitais para esta etapa do trabalho.  

Etapa 4 - A quarta etapa do presente trabalho tem como objetivo apresentar um conjunto de normas 

que foram definidas em conjunto com a equipa de projeto e que servirão de guia para novos consultores 

que integrem o projeto.   

Etapa 5 - Nesta etapa foi implementada a abordagem ágil na equipa de projeto, e as ferramentas ágeis 

necessárias para prestar suporte à equipa no planeamento das suas tarefas. Esta ferramenta deve 

estar parametrizada de acordo com as necessidades da equipa. 

Etapa 6 - Por último, na sexta etapa, foram analisados os resultados do trabalho desenvolvido. Estes 

resultados serão sujeitos a uma análise crítica e incisiva dos pontos fortes e dos pontos fracos da 

abordagem ágil em gestão de projetos. É de extrema importância retirar um parecer final sobre a 

aplicabilidade das ferramentas utilizadas e da abordagem ágil. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O presente trabalho está organizado sequencialmente em quatro capítulos: 

Capítulo 1:  Introdução 

Nesta primeira etapa, é analisado o contexto em que se insere o trabalho. Este é caracterizado de 

forma resumida, de modo a transmitir uma ideia geral do trabalho que irá ser desenvolvido 

posteriormente. 

Capítulo 2: Caracterização do Problema 

O capítulo 2 tem como objetivo a caracterização do contexto onde se desenvolve o presente trabalho. 

Para tal, o capítulo começa por caracterizar a empresa de consultoria Novabase, que está a 

desenvolver e a gerir um projeto na entidade X, também caracterizada neste capítulo. Por fim, este 

capítulo foca-se no projeto a desenvolver e gerir, destacando as suas principais características, 

condicionantes e desafios. É importante que no final do capítulo estejam clarificadas as necessidades 

que despoletaram o presente trabalho e os objetivos do mesmo. 

Capítulo 3: Revisão da Literatura 
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Este capítulo apresenta a revisão da literatura, levada a cabo com o objetivo de compreender o estado 

da arte no que respeita aos principais conceitos, teorias, metodologias e investigações envolvidas na 

temática da gestão de projetos, e abordagens ágeis. É importante também analisar casos de estudo 

existentes na literatura que comportem informação relevante para a situação em análise, com destaque 

para as abordagens escolhidas e para os resultados obtidos. Esta etapa, fulcral para a qualidade do 

trabalho a desenvolver, permite enquadrar os conceitos teóricos relacionados com os aspetos mais 

relevantes do contexto em estudo. Com uma sólida base de conhecimento teórico e de casos de estudo 

desenvolvidos, encontram-se reunidas as condições necessárias para se iniciar a abordagem de 

resolução à situação em estudo. 

Capítulo 4: Proposta de Metodologia  

No capítulo 4 é delineada a estratégia a aplicar ao caso em estudo na presente dissertação, tendo por 

base as conclusões dos capítulos anteriores. A caracterização do problema e a revisão da literatura 

fornecem ferramentas fundamentais para que seja possível definir a abordagem indicada ao problema. 

Capítulo 5: Melhorias Propostas  

No capítulo 5 foram realizadas diversas reuniões com o propósito de entender quais as necessidades 

e dificuldades que a equipa do projeto sentia, e como seria possível melhorar o seu dia-a-dia. Estas 

reuniões são fundamentais para poder adaptar a abordagem ágil e as ferramentas implementadas à 

equipa em questão. É ainda realizada uma análise dos stakeholders do projeto com o objetivo 

quantificar quais os benefícios que cada um traz ao projeto que está a ser desenvolvido na entidade X. 

Capítulo 6: Implementação da Abordagem Ágil e Análise dos Resultados 

O capítulo 6 tem como propósito apresentar ao leitor as ferramentas ágeis que foram implementadas 

no projeto, e o trabalho que foi levado a cabo para parametrizar o sistema em conformidade com as 

necessidades da equipa. De seguida, foi realizada uma análise de resultados, comparando dois meses 

do ano de 2019 com os mesmos meses do ano transato, de modo a quantificar os benefícios que a 

abordagem ágil, e as suas respetivas ferramentas, trouxeram ao projeto.  

Capítulo 7: Conclusões e Limitações do trabalho  

No capítulo 7 são apresentadas as limitações e as conclusões da presente dissertação, destacando 

todas as dificuldades que foram sentidas ao longo da escrita da mesma. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

O presente capítulo começa por introduzir a empresa Novabase na secção 2.1, empresa de consultoria 

que está a desenvolver e a gerir um projeto de GTE na empresa cliente denominada por entidade X. A 

entidade cliente é apresentada na secção 2.2. Na secção 2.3 é descrito o projeto no qual será 

desenvolvido este trabalho, bem como as principais características e condicionantes do mesmo. 

2.1 NOVABASE 

A Novabase é uma consultora portuguesa, fundada em maio de 1989 por um grupo de investigadores 

da área de Engenharia de Sistemas de Computadores. O seu lema “SIMPLER & HAPPIER” encontra-

se em linha com a visão da empresa, que passa por tornar a vida das pessoas e das empresas mais 

simples e mais feliz, através da utilização da tecnologia (Novabase, 2019). O principal foco desta 

empresa é fornecer serviços de consultoria informática à medida para cada cliente, e atua nas indústrias 

de energia, serviços financeiros, governo, telecomunicações e transportes. Em 1994 foi a primeira 

empresa portuguesa, no mercado de desenvolvimento de softwares, a obter a certificação do IPQ- 

Instituto Português da Qualidade, segundo a norma NP EN ISO 9001 (Norma de gestão da qualidade). 

A partir do ano 2000, a Novabase focou-se em diversificar mais a sua oferta, e para isso realizou várias 

aquisições, entre as quais se destacam a oferta de ticketing para transportes através da aquisição da 

empresa Octal em 2000, a oferta de infraestruturas avançadas através da aquisição da empresa GE 

Capital IT solutions em 2002 e das soluções para a TV Digital em 2004. A Novabase é uma empresa 

cotada em bolsa desde o ano de 2001, e a partir daí deu um grande salto tanto em volume de negócios 

como em número de colaboradores. Neste momento, o seu volume de negócios é de 147,8 milhões de 

euros e apresenta 4,7 milhões de euros em resultados líquidos. Comparando com o volume de 

negócios do ano de 2017, registou-se um aumento de 4%, o que é um resultado extremamente positivo. 

O número de colaboradores também cresceu em 3 pontos percentuais, passando dos 2032 para os 

2085 colaboradores. A Novabase tem os seus funcionários divididos em três grandes áreas: Business 

solutions, Shared services e Venture capital. A área de Business Solutions é a área da Novabase que 

desenvolve projetos de consultoria e implementação de soluções à medida de cada cliente e na qual 

estão integradas a área de GTE, a área de Financial Services, a área de Aerospace and Transportation 

e a área de Manufacturing and Services. A área de GTE é responsável pelo projeto que vai ser 

abordado nas secções seguintes. A área Shared services é a área da Novabase que faz a gestão 

partilhada dos recursos humanos da consultora Novabase. Por sua vez, a área de Venture capital, tem 

como objetivo identificar e ajudar a desenvolver projetos empresariais portugueses na área de IT, ainda 

embrionários ou em expansão, que apresentem um elevado potencial de valorização.  Neste momento, 

a primeira é a que apresenta um maior número de colaboradores, perfazendo cerca de 93% da esfera 

global. Por sua vez, os colaboradores da área de Shared services representam 4% e os de Venture 

capital os restantes 3% (Novabase, 2018). 
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Há cerca de dois anos a Novabase decidiu começar a implementar progressivamente a cultura ágil em 

todos os seus projetos. Neste momento, na área de GTE, mais especificamente dentro da área de 

Enterprise Resource Planning (ERP), onde estão inseridos os projetos ligados à ferramenta que está a 

ser desenvolvida na entidade X, existe um projeto que foi o primeiro da área a implementar uma 

abordagem ágil. Essa transição da metodologia waterfall de gestão de projetos para a abordagem ágil 

ocorreu no ano de 2016, e desde essa altura que o projeto em questão foi desenvolvendo a abordagem 

ágil e melhorando as ferramentas que utiliza. Ter contacto com esse projeto e perceber quais tinham 

sido as principais dificuldades quando estavam a implementar a abordagem ágil, e as respetivas 

ferramentas, foi extremamente enriquecedor para o trabalho desenvolvido na presente dissertação. 

2.2 ENTIDADE X 

2.2.1 Descrição e estrutura organizativa 

A entidade X pertence ao ramo dos serviços e foi criada através do Decreto-Lei n. xxxx-A/20XX, 

assumindo, dessa forma, as antigas funções das entidades W, Y e Z, que foram extintas por fusão. A 

entidade X tem como propósito assegurar o desenvolvimento e a prestação de serviços partilhados no 

âmbito da Administração Pública (AP), bem como conceber, gerir e avaliar o sistema nacional de 

compras, assegurar a gestão do parque de veículos do estado (PVE), apoiando a definição de políticas 

estratégicas nas áreas das tecnologias de informação e comunicação (TIC), garantindo o planeamento, 

conceção, execução e avaliação das iniciativas de informatização tecnológica dos seus clientes. Dessa 

forma, consegue proporcionar uma gestão mais eficaz e eficiente dos recursos públicos. O seu objetivo 

é estender o modelo de serviços partilhados a toda a administração pública, procurando assim uma 

alocação mais eficiente dos recursos existentes, bem como melhorias no plano da eficácia. 

A prestação de serviços partilhados tem como objetivos a redução de custos de funcionamento e a 

criação de oportunidades de melhoria, traduzidas, entre outras, no aproveitamento de soluções de uso 

comum, na redução de esforço administrativo promovida pela uniformização, integração e 

automatização de processos, na disponibilização de ferramentas adequadas ao processo de tomada 

de decisão e na partilha de informação com as entidades da administração pública que dela 

necessitem. 

A entidade X está subdividida em três áreas distintas, sendo estas a área de funções corporativas, a 

área de funções de suporte e a área de funções de negócio. Em relação às várias subáreas da função 

de negócio, é feita uma análise mais detalhada de quais as responsabilidades que cada uma tem na 

entidade X.  

 Serviços Partilhados de Finanças (SPFIN): Tem como função a integração e normalização de 

processos como a contabilidade orçamental, as contas a receber e a pagar, e gestão de 

tesouraria, além de também prestar apoio na área de logística, mais especificamente na gestão 

e aquisição de bens e serviços, gestão de existências em armazém, e vendas e distribuição. 
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Para isso, a entidade X têm ao seu dispor duas ferramentas que lhe permitem fazer esta gestão 

de modo informatizado. 

 Serviços Partilhados de Gestão de Recursos Humanos (SPRH):  Este departamento da 

entidade X tem como função a melhoria das boas práticas e da integração e normalização dos 

processos associados à gestão de recursos humanos da administração pública. As suas 

responsabilidades passam por realizar a gestão administrativa de pessoal, e processamento 

de vencimentos. Estão planeados serem gradualmente disponibilizados serviços de gestão de 

recursos humanos nas áreas de gestão da assiduidade e trabalho extraordinário, e ainda na 

área de gestão de deslocações em serviço. Este departamento conta com duas plataformas 

ao seu dispor que são essenciais, a plataforma X e a plataforma Y. 

 Serviços Partilhados de Compras Públicas (SPCP): A modernização e eficiência das 

compras públicas é o grande objetivo deste departamento, permitindo dessa forma uma 

redução da despesa pública. Esta estratégia tem em vista a criação de valor, a obtenção de 

ganhos financeiros e redução de custos, mediante a realização de concursos públicos. 

 Serviços Partilhados de Veículos do Estado e Logística (SPVL): Este departamento tem 

como principal função a gestão da frota dos veículos que se encontram ao serviço dos vários 

organismos do Estado. Existem três funções chave que este departamento tem que cumprir e 

são elas, a aplicação do regime jurídico no que diz respeito à contratação de seguros 

automóveis, o lançamento de concursos públicos para a seleção de fornecedores de veículos 

automóveis e motociclos, e ainda a definição, implementação e disponibilização do sistema de 

gestão do parque de veículos do estado (SGPVE) aos serviços e entidades que utilizam 

veículos e motociclos pertencentes ao parque de veículos do estado (PVE). 

 Serviços Partilhados de Sistemas de Informação e Infraestruturas de TIC (SPTIC): Esta 

área da entidade X é responsável por assegurar o bom funcionamento, desenvolvimento e 

manutenção do software aplicacional. Os serviços prestados incluem componentes como 

alojamento e administração dos sistemas inerentes às plataformas utilizadas pela entidade X.  

 Serviços Partilhados de PMO (SPPMO): A entidade X possui uma área dedicada apenas aos 

serviços partilhados de project management office para as entidades do setor público, 

suportados por uma plataforma que é disponibilizada em regime SaaS (Software as a Service). 

Tem como principais objetivos a gestão integrada de programas e portfólios, articulação com 

as entidades envolvidas, otimização de recursos humanos, financeiros e tecnológicos, 

identificação dos riscos e produção de key performance indicators (KPI). 

Na Figura 2, podemos observar como se divide a estrutura da entidade X. 
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Figura 2 - Estrutura Organizacional da entidade X (Fonte: Entidade X) 

2.3.2 Missão, valores e visão  

A entidade X tem como missão assegurar a obtenção de ganhos, através da utilização racional dos 

recursos públicos e da prestação de serviços partilhados, contribuindo para um Estado mais ágil e 

direcionado para o desenvolvimento sustentável do país. A sua visão é de ser a opção de referência 

para a administração pública na utilização de recursos públicos e na prestação de serviços partilhados. 

Os seus valores fundamentais são apresentados na Figura 3. 

 

Figura 3 - Valores da Entidade X (Fonte: Entidade X) 

2.3 O PROJETO 

O projeto, que teve início em 2010 e do qual faziam parte do consórcio três empresas, a Novabase que 

apresenta um vasto know-how da AP e de implementação de softwares tecnológicos na área de 

recursos humanos, a empresa S, que era a responsável por fornecer a plataforma tecnológica e a 

consultora A, que operava num regime de subcontratação, e que possui um vasto conhecimento de 
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serviços partilhados. Este consórcio tinha como objetivo a implementação à medida de uma solução 

tecnológica de gestão de recursos humanos para a administração pública (plataforma X), e a sua 

respetiva manutenção, após a fase de implementação, assegurando assim o período de garantia 

acordado entre as várias partes. A plataforma X é uma solução integrada e centralizada que dá suporte 

à gestão de recursos humanos e a todas as suas áreas funcionais da administração pública. É um 

sistema ágil que acompanha a evolução no que diz respeito a mudanças na legislação ou alterações 

de conceitos chave, e que consolida todos os dados dos trabalhadores da administração pública num 

único cadastro, acompanhando os mesmos durante o ciclo de vida do trabalhador do Estado, 

permitindo assim a partilha de informações entre as várias entidades da AP. A plataforma X é assente 

na solução SAP Enterprise Resource Planning – Human Capital Management (SAP ERP-HCM) e 

apresenta seis grandes áreas funcionais relacionadas com o ciclo de vida do trabalhador, 

representados na Figura 4. 

 

Figura 4 – Áreas Funcionais da Vida de um Trabalhador (Fonte: Entidade X) 

Estes processos foram disponibilizados ao longo do tempo de implementação da plataforma X. A 

abordagem de implementação da plataforma X é apresentada na Figura 5. 

 

Figura 5 - Abordagem de implementação da plataforma X (Fonte: Novabase) 

A fase 1, relativa à gestão administrativa de pessoal, estabelece os processos básicos e de prioridade 

acrescida para a gestão de recursos humanos, uma vez que integra, nas diferentes subáreas, 

processos sensíveis e indispensáveis a outras áreas funcionais. Esta fase encontra-se dividida em 3 

lotes de implementação: 

 Lote 1: Processos necessários à gestão administrativa e ao processamento de vencimentos; 
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 Lote 2: Processos relativos à gestão da assiduidade e trabalho extraordinário; 

 Lote 3: Processos relacionados com as comparticipações de despesas de saúde. (e.g ADSE 

ou outros sistemas).  

A gestão de talento (fase 2) que incluía os processos como recrutamento e seleção, formação, 

processos disciplinares e menções honrosas, foi cancelada e não se encontra implementada nenhuma 

funcionalidade.  

A terceira fase pretende assegurar que os recursos humanos são direcionados para o cumprimento 

dos objetivos, atuais e futuros, dos organismos.  

Neste momento nem todos os lotes da fase 1 estão concluídos (em anexo encontra-se a Tabela 5 onde 

é especificado qual a relação de cada lote com as diferentes áreas funcionais apresentadas na Figura 

4)  e o projeto está a decorrer no sentido de concluir estes lotes, mas também com o propósito de 

auxílio na manutenção do sistema implementado e no desenvolvimento de alterações legislativas ou 

de configurações do sistema que sejam necessárias realizar. Além da conclusão dos vários lotes e da 

manutenção, são feitos roll-out’s para outras entidades, clientes da entidade X, que pretendam aderir 

à gestão de recursos partilhada. Os roll-out’s são projetos temporários onde é implementada a 

plataforma X no(s) cliente(s) da entidade X, adequando as funcionalidades e especificações dessa 

mesma plataforma às necessidades do(s) cliente(s). Num primeiro momento é realizado um 

levantamento de requisitos e uma análise de fit-gap (análise das necessidades do cliente com o objetivo 

de perceber que modificações necessitam de ser feitas na plataforma X para estar de acordo com as 

especificações particulares de cada cliente). Após estas duas etapas procede-se à implementação da 

plataforma com as devidas alterações, e é feita a migração dos dados. Num último momento são 

preparadas várias sessões de formação para ensinar os utilizadores do cliente da entidade X a trabalhar 

com a plataforma X. 

2.3.1 Gestão diária do projeto 

Neste momento, a Novabase encontra-se fisicamente na entidade X com o intuito de prestar auxílio na 

gestão diária do projeto e realizar roll-out’s para clientes da entidade X que pretendam implementar a 

plataforma X. Possui uma equipa de 14 consultores alocados a tempo inteiro ao projeto e estes dividem-

se em diferentes áreas que são apresentadas na Figura 6 e descritas posteriormente.  
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Figura 6 - Organização da Gestão do Projeto (Fonte: Novabase) 

 Diretor de Projeto: Tem a responsabilidade de garantir que este projeto se encontra alinhado 

com os objetivos pretendidos para o projeto, por parte da administração da Novabase. É 

responsável por comunicar com a entidade X e entender quais são as necessidades e 

dificuldades que estão a ter de momento 

 Gestor Global do Projeto: As suas funções passam por, em conjunto com o diretor de projeto, 

comunicar com o cliente e garantir que a equipa de projeto cumpre os prazos de entrega 

estipulados. Além disso, tem que controlar o orçamento do projeto e gerir as espectativas da 

entidade X 

 PMO: Tem como responsabilidades a definição de procedimentos e mecanismos de controlo, 

com vista a garantir a qualidade de entrega e a correta interação entre as equipas do projeto. 

Além dessas tarefas, tem que fazer o acompanhamento e reporte da execução das atividades 

das diversas equipas, realizar análises de criticidade e da priorização definida entre as equipas 

da Novabase e da entidade X. Tem ainda como função, garantir o suporte à gestão de projeto 

na definição de prioridades e alocação de recursos. 

 Suporte de 2ª Linha (Suporte a produção): 

o Incidentes: Suporte à utilização da plataforma X e correções com recurso a soluções 

de workaround, sem impacto no produto e sem alterar as suas especificações 

funcionais. 

o Preventivas: Validação mensal de processamentos salariais e respetivos mapas 

legais, de forma a antecipar eventuais erros, para que sejam corrigidos 

antecipadamente pela equipa de suporte a produção. 

 Produto:  

o Garantia/Evolutiva: Conceção e implementação de soluções para responder às 

necessidades identificadas pelo cliente, de correção ou evolução da plataforma X. 

Extensão ao suporte a produção na correção de incidentes estruturantes e transversais 

à solução com impactos nas especificações funcionais.  
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o Alterações Legais: Análise semanal das alterações legislativas com potencial impacto 

na plataforma X, caracterização de impacto, definição e acompanhamento de 

implementação das alterações necessárias. 

 Roll-out’s: Implementação da plataforma X para os clientes da entidade X. É a equipa 

responsável pela análise e desenho do fit-gap e da implementação das funcionalidades 

especificas do(s) cliente(s) em articulação com a equipa de produto. Tem ainda como funções 

realizar testes, formação aos novos utilizadores, e migração de dados. 

Para facilitar a compreensão de como são processadas as tarefas da equipa de produto e de suporte 

de 2ª linha (suporte a produção) foram criados dois fluxogramas apresentados nas Figura 7 e Figura 8. 

 

Figura 7 – Fluxograma Nova Necessidade / Pedido 1 (Fonte: Autor) 

 

Figura 8 – Continuação - Fluxograma Nova Necessidade / Pedido 1 (Fonte: Autor) 
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A entidade X, diariamente, efetua pedidos ou identifica necessidades, o que faz despoletar três tipos 

de processos: Incidentes de Produção, Necessidade Corretiva (Alteração de Workaround e erro de 

projeto) ou Necessidade Evolutiva (Alteração de Projeto), como indicado na Figura 8. De seguida são 

detalhados estes três processos.  

 Incidentes de Produção (Figura 9): Quando é reportado por um cliente da entidade X, ou 

mesmo pela própria entidade (que também utiliza a plataforma X), um incidente de produção, 

existe numa primeira fase, uma tentativa de resolução do mesmo por parte dos técnicos da 

entidade X. Incidentes de produção consistem em situações que são identificadas pelos 

utilizadores finais da plataforma onde estes identificam anomalias no sistema e reportam as 

mesmas à entidade X. Caso o incidente seja resolvido pela entidade X, o mesmo nunca é 

reportado à Novabase. No entanto, caso não seja, o mesmo é reportado à Novabase e dá-se 

início ao processo de resolução do incidente de produção. A primeira fase passa por identificar 

se é possível resolver o incidente a tempo do processamento do mês respetivo. Caso não seja, 

é implementada uma alteração de workaround (contingência), de modo a solucionar o incidente 

a tempo de processamento. No entanto, é aberto um erro de projeto, que é mais tarde resolvido. 

Caso seja possível resolver o incidente a tempo do processamento, a próxima fase passa por 

parametrizar a correção e testá-la para garantir que o incidente está, de facto, solucionado. 

Posto isto, a correção é então colocada para testes da parte da entidade X que valida ou não 

a mesma. Caso seja validada, é transportada para produção, e caso não seja validada é 

novamente devolvida à Novabase, que trata de parametrizar de novo a correção e disponibilizá-

la até se encontrar validada. 

 

Figura 9 - Fluxograma Incidente de Produção (Fonte: Autor) 

 Necessidade Corretiva 

o Alteração de Workaround (Figura 10): Quando não é possível resolver um incidente 

de produção a tempo do processamento mensal, é aplicada uma alteração de 

workaround e aberto um erro de projeto para solucionar o incidente a longo prazo, que 
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irá ser detalhado mais à frente. O primeiro passo é acordar a alteração com a entidade 

X, e definir a sua data limite de entrega e a data limite dos testes realizados pela 

entidade X. Após esse passo, a solução é parametrizada e de seguida são realizados 

vários testes para certificar que não existe nenhum erro. Caso existam erros, a solução 

tem de ser novamente parametrizada. Caso os testes sejam validados, a solução é 

entregue à entidade X que realiza também testes de validação à solução. Caso a 

solução seja aprovada, é implementada em produtivo no sistema. No entanto, se a 

solução não for aprovada, a entidade X devolve a alteração para a Novabase que fica 

novamente responsável pela sua correção.  

 

Figura 10 - Fluxograma Alteração de Workaround (Fonte: Autor) 

 

o Erro de Projeto (Figura 11): Apesar de todos os testes que são realizados por parte 

da Novabase e da entidade X, é possível acontecerem erros à posteriori que não são 

detetados nos testes. Quando acontece esta situação, é reportado à Novabase de 

modo a que se proceda à correção do erro. É definida uma data para a entrega da 

mesma e é também definida uma data para o fim de testes da entidade X. Após estes 

passos, é implementada a correção do erro e são feitos os testes de correção e de 

aceitação. Caso a correção seja aprovada, a mesma é entregue à entidade X que dá 

início aos seus testes de validação. Se a correção não for aceite nos testes da 

Novabase, é devolvida novamente para a fase de implementação. Após a entidade X 

aprovar os testes, a correção é passada para produção numa data a acordar entre 

ambas as partes. 
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Figura 11 - Fluxograma Erro de Projeto (Fonte: Autor) 

 Necessidade Evolutiva - Alteração do Projeto (Figura 12): Existem modificações constantes 

que são necessárias implementar para a plataforma continuar atualizada e operacional. 

Quando a entidade X identifica uma necessidade pode recorrer à Novabase para proceder à 

sua implementação. Dessa forma, numa primeira fase, a entidade X é obrigada a comunicar 

à Novabase a necessidade que tem e procede-se ao acordo, entre as duas partes, de uma 

solução que seja viável. Após acordarem a solução, é definida a data de entrega da mesma 

por parte da Novabase e a data de fim de testes por parte da entidade X. Posto isto, a 

Novabase começa a implementar a solução e finda a mesma, procede-se a dois tipos de 

testes, os testes de correção e os testes de aceitação. Se ambos os testes forem aceites, 

procede-se à entrega da solução, no entanto, caso não sejam, é necessário voltar à fase de 

implementação e corrigir os erros. Depois de entregue, a entidade X realiza também alguns 

testes para validar definitivamente a solução. Após a validação final, é acordada uma data 

para passagem da solução para produção e o último passo é a Novabase realizar a passagem 

a produção da solução implementada. 

 

Figura 12 - - Fluxograma Alteração Projeto (Fonte: Autor) 
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2.3.2 Desafios na gestão diária do projeto 

Um projeto ligado ao IT traz sempre desafios acrescidos na sua gestão diária, quando comparado com 

um projeto mais tradicional. Um dos maiores desafios é gerir as expectativas do cliente de modo a que 

não aconteçam situações em que o mesmo peça que sejam resolvidas mais tarefas num dado período 

de tempo, do que na verdade são possíveis resolver, deixando a Novabase numa situação delicada e 

em que tem que optar por entregar tudo mas com uma qualidade mais baixa, ou falhar/replanear as 

datas de  certas tarefas. É possível observar através da Figura 13 que ao longo dos últimos meses o 

nº de incidentes de produção aumentou quase para o dobro, com a situação a agravar-se a partir de 

setembro de 2018, o que revela uma situação preocupante para o projeto. 

 

Figura 13 - Incidentes de produção por mês de vencimentos (Fonte: Novabase) 

O número de erros de projeto decorrentes de incidentes de produção também aumentou quase para o 

dobro, como podemos observar na Figura 14. Uma das causas prováveis para esta situação ter 

acontecido prende-se com o facto de a equipa estar sobrecarregada com tarefas e dessa forma acaba 

por ser pouco eficaz nos testes que realiza.  

 

Figura 14 - Erros decorrentes de incidentes de produção (Fonte: Novabase) 
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Todos os erros e alterações de solução requeridas pela entidade X são registadas num ficheiro Excel 

que serve para controlar todos os aspetos associados a estas atividades, desde as datas de entrega 

da solução até às datas de testes da entidade X. Este ficheiro permite que exista um alinhamento entre 

ambas as partes (Novabase e entidade X) de modo a que as tarefas estejam sempre planeadas. Com 

base neste ficheiro foi possível realizar uma análise às atividades que foram planeadas para serem 

entregues numa respetiva data e que posteriormente tiveram de ser replaneadas pela Novabase 

(Figura 15). Esta análise tem como base apenas as tarefas que foram planeadas durante o ano de 

2019, e pelo que podemos observar pelo gráfico, a percentagem de atividades replaneadas é de 30%, 

o que representa um número bastante elevado.  

 

Figura 15 - Tarefas replaneadas no ano de 2019 (Fonte: Novabase) 

É necessário que seja introduzida uma ferramenta que permita controlar o calendário do projeto de 

uma forma mais eficiente, e que ajude a gerir a equipa de uma forma mais eficaz. Neste momento, 

todas as atividades são solicitadas via e-mail e depois registadas no Microsoft Excel, que é única 

aplicação disponível para fazer o registo dos incidentes, das necessidades corretivas e evolutivas. 

Apesar dos grandes benefícios que esta ferramenta apresenta para trabalhar e calcular dados, não é 

de todo uma ferramenta que consiga suportar grandes volumes de dados. Além desse problema, a 

perda de informação é bastante elevada, sendo que em março de 2019 foram contabilizados 13 erros 

de projeto que não tinham sido ainda resolvidos pois não tinham sido registados na folha Excel. Para 

este efeito existem outras ferramentas mais apropriadas, como os softwares de ticketing (Jira Software, 

Active Collab, Wrike, entre outros), que são desenhados para responder a estas necessidades. Outro 

problema que foi identificado foi a falta de ferramentas visuais que permitam à equipa saber, com 

rapidez e clareza, quais são as tarefas que estão planeadas e quem está responsável por elas.  

2.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo foram abordadas todas as variáveis ligadas ao projeto que está a ser desenvolvido na 

entidade X. A descrição da consultora Novabase e de todas as suas vertentes como empresa, surgiu 

como uma necessidade de contextualizar o leitor acerca das áreas de negócio que existem na 

Novabase, e em qual delas é que se insere o projeto que está a ser abordado. De seguida, foi feita 
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uma contextualização do projeto e da entidade X, pois é extremamente importante que fique claro para 

o leitor quais as fases que o projeto apresenta, sendo que houve uma necessidade acrescida de 

detalhar, com recurso a fluxogramas, os passos que cada atividade pode seguir, de modo a que o 

processo de resolução das diversas atividades seja claro para o leitor. Foram ainda abordados os 

desafios mais relevantes que neste momento o projeto enfrenta, permitindo assim concluir do capítulo 

que o desafio do presente trabalho passa por reformular a forma como o projeto é gerido, utilizando 

ferramentas e métodos mais apropriados para um projeto de IT.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo vai ser apresentado um resumo alargado dos métodos, conceitos, casos de estudo e 

resultados práticos divulgados pela comunidade académica e científica, que apresentem relevância 

para o problema em estudo. 

3.1 PROJETO E GESTÃO DE PROJETO 

3.1.1 Conceito de projeto e gestão de projetos 

Existem, de acordo com a comunidade científica, várias definições do que é um projeto, e apesar de 

todas terem as suas particularidades, existem pontos comuns entre todas. De acordo com o Guide to 

the Project Management Body of Knowledge (Project Management Institute, 2017), um projeto é 

definido como um esforço temporário para criar um produto ou serviço. Temporário significa que o 

projeto tem um ponto final definido, e único significa que o produto ou serviço difere de alguma forma 

de todos os outros produtos ou serviços disponíveis.  

Segundo Cooke-Davies (2001), um projeto é denominado como um esforço humano, e pode ser 

considerado pelos seus stakeholders como um projeto, quando engloba um âmbito de trabalho que é 

invariavelmente limitado pelo custo e pelo tempo. A finalidade é criar ou modificar um produto ou serviço 

de modo a obter uma mudança benéfica para a organização.  

De acordo com Ohara (2005) um projeto é descrito como um empreendimento de criação de valor 

definido num determinado prazo e sujeito a várias restrições, incluindo recursos e circunstâncias 

externas.  

De acordo com Bradley (2002), um projeto é considerado um negócio que traduz os benefícios e riscos 

do empreendimento, apresentando um conjunto único de entregas, com um tempo de vida limitado, 

usando recursos com responsabilidades bem definidas. 

É de realçar que o produto, serviço ou resultado criado pelo projeto não tem obrigatoriamente de ter 

um carácter temporário, sendo que a maioria dos projetos é desenvolvido para que seja obtido um 

resultado duradouro. Também os impactos sociais, económicos ou ambientais que alguns projetos 

podem ter superam a condição efémera destes. Embora possam existir elementos repetitivos em 

algumas das entregas do projeto, a singularidade fundamental do trabalho do projeto não é alterada, 

uma vez que todos os projetos criam um produto, serviço ou resultado exclusivo (Ohara, 2005).  

A metodologia de gestão de projetos representa um conjunto de métodos, técnicas, procedimentos e 

melhores práticas que permitem atingir os objetivos inicialmente traçados para o desenvolvimento e 

execução do projeto (Padalkar & Gopinath, 2016). É baseada numa abordagem específica de gestão 
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de projetos, que define um conjunto de princípios e diretrizes que definem de que forma um projeto 

deve ser gerido (Špundak, 2014). 

O principal desafio da gestão de projetos é alcançar todos os objetivos que foram definidos. 

Normalmente esses objetivos são descritos na documentação do projeto (project charter), criada na 

fase de iniciação do projeto. A partir do momento em que os objetivos do cliente são estabelecidos, 

eles influenciam todas as decisões tomadas pelas pessoas envolvidas no projeto (por exemplo: 

gestores de projeto, equipa de projeto e subcontratados). Objetivos mal definidos são extremamente 

prejudiciais, pois dificultam as tomadas de decisão dos gestores de projeto no decorrer do mesmo. O 

segundo desafio é otimizar a alocação dos recursos necessários e aplicá-los para responderem aos 

objetivos pré-definidos.  

3.1.2 Fases da gestão de projetos 

Existem, segundo o Project Management Institute (2017), cinco fases na gestão de projetos tradicional: 

iniciação, planeamento, execução, monitorização/controlo e fecho (Figura 16). Para que o projeto seja 

gerido de uma maneira eficaz é necessário que todas as etapas sejam cumpridas, no entanto existem 

ferramentas utilizadas em cada fase que podem, ou não, ser utilizadas, consoante faça sentido, para 

determinado projeto. 

 

Figura 16 - Fases da gestão de projetos tradicional (Fonte: Project Management Institute, 2017) 

3.1.2.1 1ª Fase - Iniciação 

O principal objetivo desta fase é definir o projeto num nível mais macro. É nesta fase que é definido o 

âmbito do projeto, os recursos financeiros alocados ao mesmo, as suas especificações, os principais 

objetivos do projeto e onde são identificados os principais stakeholders (externos e internos), que 

podem influenciar o resultado final do projeto. Também é nesta fase que é selecionado o gestor de 

projeto. Após estas etapas, é desenvolvido o project charter, que consiste num documento onde são 

registadas todas as informações que envolvem o projeto (âmbito, objetivos, recursos financeiros e 

stakeholders).  

3.1.2.2 2ª Fase - Planeamento 

Nesta fase cabe ao gestor de projeto planear todas as etapas do projeto, e para isso é necessário 

recorrer a duas ferramentas essenciais. A work breakdown structure (WBS) é uma das ferramentas 

mais úteis para qualquer gestor de projeto, pois permite que tanto ele como a equipa tenham uma 

noção mais clara e abrangente das diferentes fases do projeto, das tarefas, e da relação que 
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apresentam entre si. É importante ter a noção que ninguém é capaz de definir tarefas para um novo 

projeto com uma exatidão milimétrica, e mesmo que a WBS esteja extremamente bem definida, podem 

ocorrer falhas na sua estruturação que só são percetíveis numa fase posterior do projeto (Fleming & 

Koppelman, 2006). Após a definição da WBS é necessário criar um cronograma de projeto, sendo que 

o mais comum é o Gantt chart. É possível definir no Gantt chart as dependências que as atividades 

apresentam entre si, quais são os recursos alocados às mesmas, definir a data de início e fim das 

atividades e indicar quais são atividades críticas. Posteriormente é feito um planeamento dos custos, 

onde o budget é fechado e os recursos financeiros são alocados às diversas atividades, e é ainda 

realizado um planeamento de riscos onde são identificados todos os riscos conhecidos para o projeto. 

Existe também um brainstorming onde o objetivo da equipa passa por identificar riscos desconhecidos 

para o projeto e idealizar a melhor forma de os mitigar. 

3.1.2.3 3ª Fase - Execução  

A fase de execução do projeto consiste em pôr em prática todas as atividades que foram definidas nas 

fases anteriores, com o objetivo de satisfazer as especificações do projeto, respeitando o budget e a 

duração que foi definida inicialmente. 

3.1.2.4 4ª Fase - Monitorização/Controlo 

Esta fase consiste em monitorizar e controlar o desempenho e o progresso do projeto, comparando o 

estado atual do mesmo com o que foi planeado no início do projeto. É possível verificar, dessa forma, 

se é necessário haver alguma medida corretiva ou não, sendo que alterações que tenham um grande 

impacto são difíceis de realizar, pois o âmbito do projeto foi definido inicialmente e uma mudança 

repentina nas atividades pode impactar todo o projeto. Nesta fase são utilizadas técnicas como o 

earned value management (EVM), e o earned duration management (EDM), que vão ser abordadas 

com mais detalhe nas secções seguintes. 

3.1.2.5 5ª Fase - Fecho 

Nesta fase o projeto é dado como concluído de uma forma formal, com a aceitação final por parte do 

cliente. 

3.1.3 Gestor de projetos e as competências necessárias 

Um gestor de projeto deve ser escolhido de acordo com as habilidades e conhecimentos que possui, 

mas também deve ter uma forte capacidade de liderança e imensa resiliência. Não é obrigatório que 

tenha uma formação específica em gestão de projetos podendo simplesmente ser alguém que 

apresenta um perfil de liderança, necessário para determinado projeto. De acordo com Bredillet et al. 

(2015) um gestor de projeto utiliza as pessoas que fazem parte da equipa do projeto como ferramenta 

principal para conseguir alcançar o resultado (produto) final. Esta ferramenta (equipa do projeto) está 

presente em todas as fases do projeto, desde a sua conceção até à fase de execução. 
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A função de um gestor de projeto é diferente da de um gestor de programas ou de um gestor de 

portefólios. Consoante a estrutura organizacional, um gestor de projeto pode ter que reportar a um 

gestor de portefólio ou a um gestor de programas, que é o responsável final pelos projetos de toda a 

empresa. Neste tipo de estrutura, o gestor de projeto trabalha em estreita colaboração com o gestor de 

portefólio ou de programas para alcançar os objetivos do projeto e para garantir que o plano do mesmo 

está alinhado com o plano do programa mais abrangente (Kissi et al., 2013). Muitas das ferramentas e 

técnicas para gerir projetos são específicas, contudo, compreender e aplicar os conhecimentos, 

ferramentas e técnicas reconhecidas como boas práticas não é suficiente para uma gestão eficaz. Além 

das habilidades específicas, uma gestão eficaz exige que o gestor de projeto saiba gerir equipas, que 

tenha um desempenho eficaz, e que saiba relacionar-se tanto com a sua equipa como com o cliente 

do projeto e com todos os stakeholders envolvidos no mesmo (Ko & Kirsch, 2017). 

Nos últimos sessenta anos , tornou-se cada vez mais frequente as empresas recorrem à gestão de 

projetos para atingir as metas e os objetivos estratégicos da sua empresa (Bredillet et al., 2015). 

Crawford (2005), define as competências de um gestor de projeto como “o conhecimento, 

compreensão, aptidões e habilidades que essa pessoa traz para um projeto" e "características 

principais da personalidade subjacentes à capacidade de uma pessoa realizar um trabalho”. Estas 

definições reforçam a ideia que um gestor de projeto não é apenas uma pessoa que tem uma 

especialização na área de gestão de projetos, mas também que possui características como a 

liderança, comunicação e capacidade de organização, que lhe permitem, dessa forma, executar as 

tarefas com maior eficiência. 

3.2 FERRAMENTAS E TÉCNICAS INERENTES À GESTÃO DE PROJETOS 

Os projetos podem ter diferentes níveis de complexidade e dimensão, desde pequenos e simples até 

extremamente grandes e complexos. Contudo, existem ferramentas que um gestor de projeto necessita 

de ter para gerir da melhor maneira possível um projeto. No estudo apresentado a seguir é dado enfase 

a quatro ferramentas cruciais para o gestor de projeto. 

1. Comunicação e gestão de conflitos. 

2. Gestão de riscos 

3. Análise de stakeholders 

4. Earned Value Management (EVM), 

5. Earned Duration Management (EDM) 
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3.2.1 Comunicação e gestão de conflitos 

A comunicação entre duas partes pode resolver qualquer conflito existente entre elas se for feita da 

maneira correta. Uma boa comunicação leva à confiança entre duas partes e esse fator, numa equipa 

de projeto, pode ser determinante para o sucesso do mesmo (Blankevoort, 1984). Mas o que é 

realmente a comunicação? É natural assumir-se que se duas pessoas falam uma com a outra, estão a 

comunicar. E até certo ponto essa ação pode ser considerada comunicação. No entanto, a 

comunicação é mais do que a simples transmissão de palavras e passa mais por transmitir ideias e 

perceber os pontos de vista da outra pessoa e não apenas ouvir o que a outra pessoa diz sem entender 

a intenção e o contexto (Henderson, 2004).  

Para garantir que existe uma boa relação entre os membros da equipa de projeto e os stakeholders 

envolvidos no mesmo, o gestor do projeto tem que ser extremamente comunicativo e conseguir 

adaptar-se às situações que encontra, de modo a garantir que todos os conflitos são resolvidos da 

maneira mais eficaz e que não é criado um mau estar no seio da equipa, ou nos intervenientes do 

projeto. Se o gestor de projeto conseguir identificar à partida algum conflito e tomar medidas de 

imediato, é muito provável que as repercussões desse incidente no projeto sejam baixas. No entanto, 

se o gestor de projeto não conseguir identificar essa situação à partida, as repercussões desse 

incidente podem ser desastrosas para o projeto. Thamhain & Wilemon (1975) identificaram na sua 

pesquisa os sete potenciais temas que podem ser a causa de conflitos em gestão de projetos. 

1. Prioridades do projeto: As visões dos intervenientes do projeto normalmente diferem da 

sequência de atividades definida previamente e pela qual o gestor do projeto se guia. Conflitos 

sobre as prioridades do projeto podem ter um impacto negativo na equipa de projeto e noutros 

grupos de suporte que pertencem à mesma fase de execução do projeto. 

2. Calendário: Num projeto, podem desenvolver-se ao longo do tempo, desentendimentos entre 

membros da equipa em relação à duração e calendarização das tarefas relacionadas com o 

projeto. 

3. Administrativos: Podem existir conflitos administrativos sobre a forma como o projeto é gerido, 

sobre quais as responsabilidades de cada interveniente do projeto, quais as necessidades 

operacionais ou ainda conflitos relacionados com os contratos assinados com empresas 

subcontratadas.  

4. Problemas técnicos: Durante os projetos é comum que surjam questões técnicas, 

principalmente quando se está a lidar com projetos relacionados com desenvolvimento de 

soluções tecnológicas. Essas questões técnicas podem, por vezes, ser alvo de discórdia entre 

os membros da equipa e cabe ao gestor do projeto evitar que tais situações aconteçam.  
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5. Membros da equipa: Uma tarefa que muitas vezes apresenta extrema dificuldade para os 

gestores de projetos, é selecionar e alocar a pessoa adequada a cada tarefa. Por vezes, a 

pessoa alocada a uma certa tarefa pode não ter as competências necessárias para a executar 

com a eficiência expectável, ou gerar conflitos com outros membros da equipa.  

6. Personalidade dos intervenientes no projeto: Cada pessoa tem as suas características e 

isso torna-a única. No entanto determinadas características podem afetar o projeto e os 

objetivos pretendidos para o mesmo, caso não seja bem gerido pelo gestor de projeto. 

7. Custo: Podem gerar-se conflitos dentro da equipa do projeto quando, por exemplo, uma 

determinada área crê que os fundos alocados às suas tarefas não são suficientes. Esta é uma 

situação que pode criar mau estar dentro da equipa e à qual o gestor de projeto tem de prestar 

bastante atenção.  

Existem, no entanto, várias formas de um gestor de projeto lidar com os conflitos que vão surgindo. De 

acordo com Kerzner (2017), um gestor de projeto tem várias opções para levar o conflito a bom porto. 

Dessas, destacam-se as cinco mais importantes, e que são detalhadas de seguida: 

1. Desistir: Quando o gestor de projeto entende que é impossível ganhar o conflito, é preferível 

desistir e dar a argumentação como perdida, pois continuar com o conflito pode ainda piorar a 

situação atual.  

2. Agilizar: O gestor de projeto deve recorrer a esta estratégia quando entende que existem 

pontos de vista em comum e que podem ser aproveitados para levar o conflito a bom porto.  

3. Negociar: Esta é uma estratégia que pode e deve ser utilizada quando é notório que ambas 

as partes podem ganhar o conflito. A melhor solução para o gestor de projeto é tentar encontrar 

um meio termo e não arriscar perder o conflito.  

4. Colaboração: É normal que ambas as partes do conflito queiram ganhar a argumentação. No 

entanto, é possível que ambas tenham razão, cheguem a um consenso em conjunto, e que a 

solução final seja mais benéfica do que era a solução inicial.  

5. Forçar: Às vezes não resta outra solução ao gestor de projeto que não seja forçar as pessoas 

e descurar a relação pessoal e amigável que existe entre ambos, de modo a conseguir atingir 

os objetivos pretendidos. Estas situações designam-se por “do-or-die situacions”. 

3.2.2 Gestão de riscos 

Massingham (2010) definiu a gestão de riscos como um processo de gestão contínuo com o objetivo 

de analisar e avaliar possíveis eventos perigosos que podem ocorrer num sistema, bem como identificar 

e introduzir medidas eficientes para controlar o risco e para eliminar ou reduzir possíveis danos às 
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pessoas, ao meio ambiente ou a outros bens. É uma parte integrada da gestão e contém três elementos 

principais: análise, avaliação, redução e controlo do risco (Massingham, 2010). A análise de risco é 

usada para encontrar potenciais ameaças relacionadas com o projeto e, posteriormente, identificar qual 

a causa dessas ameaças (Muriana & Vizzini, 2017). Deve identificar-se quais as barreiras de segurança 

que devem ser aplicadas para prevenir o risco, e é aconselhável realizar um suporte visual (quadro de 

risco) para o gestor de projeto e a sua equipa entenderem o panorama geral das ameaças ao projeto. 

Na avaliação do risco é necessário que se faça uma análise ao quadro de risco que foi estabelecido, e 

realizar uma comparação com os critérios de aceitação de risco estabelecidos previamente. A partir 

deste ponto, o gestor de projeto pode considerar soluções alternativas que não apresentem tanto risco, 

ou ainda, propor medidas de redução do risco e analisar qual o seu impacto no custo do projeto 

(Muriana & Vizzini, 2017). Na fase de controlo e redução do risco, cabe ao gestor de projeto aplicar as 

soluções alternativas ou as medidas de redução de risco que foram acordadas. O risco de cada projeto 

é considerado e desenvolvido com base num conjunto de hipóteses, cenários ou 

suposições/pressupostos (Project Management Institute, 2017). 

As análises de risco que são feitas aos projetos podem dividir-se em duas grandes categorias: Análises 

quantitativas e análises qualitativas. A análise quantitativa de riscos utiliza valores numéricos, os quais 

podem vir de muitas fontes diferentes (como dados técnicos, dados operacionais, dados de 

stakeholders, entre outros). Uma das partes mais complexas na gestão de riscos de projetos é a 

quantificação desses mesmos riscos (Rebiasz, 2007). As principais técnicas usadas são: Análise de 

sensibilidade, análise de PERT/Critical path method, árvore de decisões, distribuição de probabilidades, 

matriz de risco, método de Monte Carlo e planeamento de cenários (Rausand, 2013). 

Na análise de risco qualitativa são usadas palavras ou descrições para quantificar a frequência dos 

eventos de risco e quais os impactos que os mesmos podem ter no projeto. A análise de risco qualitativa 

pode ser usada como um ponto de partida, que ajuda a gestão de projetos a identificar cenários que 

exigem análises mais detalhadas. Quando não existem dados quantitativos suficientes que suportem 

uma análise de risco quantitativa, é frequente a gestão de projeto recorrer a análises qualitativas. As 

principais técnicas utilizadas para esses riscos são: Análise de impacto, análise de causa-

consequência, análise de especialistas, análise de urgência de riscos, brainstorming, categorização de 

riscos e técnica Delphi (Rausand, 2013). 

3.2.3 Análise de Stakeholders 

Muitos académicos definem os stakeholders como sendo uma parte fundamental da definição de um 

projeto (Freeman & Reed, 1983). Freeman (1983) definiu os stakeholders como um grupo ou indivíduo 

que podem afetar ou ser afetados pelos objetivos traçados pelo projeto. No entanto, esta definição é 

muito ampla e abstrata e, por conseguinte, também muito aberta a várias interpretações. Existe um 

exemplo que pode ser retirado de Donaldson e Preston (1995) que argumentam que os gestores de 

projeto devem ter um relacionamento de apoio mútuo com seus stakeholders porque é moralmente 

correto assim o fazer, mesmo que não acrescente valor ao projeto que está a ser desenvolvido. 
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A análise dos stakeholders foi descrita como uma abordagem bastante eficaz para entender o projeto 

e o ambiente que o envolve. Esta abordagem tem como objetivo ampliar a visão da gestão de projeto 

sobre as suas funções, responsabilidades e objetivos, (Mitchell et al, 1997). (Donaldson & Preston, 

1995) argumentam que na análise de stakeholders apenas devem ser considerados pessoas ou grupos 

com interesses legítimos num projeto e que o façam obter benefícios.  

Do ponto de vista da gestão de projetos, o principal foco da análise de stakeholders é entender quais 

são os grupos de stakeholders que de facto merecem ou requerem atenção da gestão de projetos 

(Mitchell et al., 1997). Para combater esta necessidade foram definidas diversas listas que contêm 

diretrizes sobre a melhor forma de categorizar os stakeholders, estruturas de identificação ou ainda 

esquemas de categorização de stakeholders (Agle et al., 1999; Mitchell et al., 1997; Preston & 

Sapienza, 1990; Savage et al., 1991). O principal objetivo das diferentes técnicas referidas 

anteriormente é apoiar os gestores de projeto a identificar quem são os stakeholders que podem 

influenciar o projeto nas diversas fases do mesmo, e que tipos de necessidades é que os stakeholders 

apresentam. Finalmente, com base na categorização dos stakeholders, realizando um levantamento 

das suas capacidades, do impacto que os mesmos podem ter, e dos riscos que lhes estão associados, 

os gestores de projeto são capazes de desenvolver ações estratégicas para mitigar esses mesmos 

riscos e potenciar as capacidades de cada stakeholder. 

3.2.4 Earned Value Management (EVM) 

Um gestor de projeto deve saber em qualquer altura em que estado se encontra o projeto que está a 

gerir. Se existirem falhas nas suas análises ao estado do projeto, pode dar-se o caso de quando os 

problemas se tornarem percetíveis ele não tenha tempo para os abordar e os resolver da melhor forma 

(Carmen et al., 2017). Cabe ao gestor de projeto, e a todo o grupo que faz parte do mesmo, tomarem 

medidas para casos como o supramencionado não acontecerem.  

O earned value management (EVM) é uma técnica de gestão de projetos utilizada para medir a 

maturidade, desempenho e progresso do projeto. Facilita o planeamento e controlo dos custos das 

atividades do projeto, e tem como objetivo melhorar a visibilidade e a compreensão da gestão de 

projetos. Os fatores chave da técnica EVM para bom planeamento e controlo dos projetos incluem 

práticas como definir o âmbito do projeto e atribuir responsabilidades bem definidas a todos os 

elementos do mesmo. Após estes requisitos terem sido satisfeitos, os índices de desempenho podem 

ser calculados durante todo o ciclo de vida do projeto (Anbari, 2003).  

O EVM é uma técnica crucial para qualquer gestor de projeto e que lhe permite acompanhar, de uma 

maneira mais eficaz e assertiva, o estado em que o seu projeto se encontra. Este método pode ser 

usado em qualquer tipo de projeto e é extremamente eficiente no que diz respeito à gestão do âmbito, 

do tempo e do custo do projeto. Ele permite que sejam calculadas variações de custo e de calendário, 

bem como prever qual o custo do projeto no final do mesmo. O EVM ajuda também o gestor de projeto 

a identificar, desde uma altura precoce, se existe necessidade de realizar alguma alteração, pois este 
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método vai analisando ao longo do projeto qual a direção que este está a tomar, e a partir desses 

indicadores o gestor de projeto consegue analisar se o projeto está a tomar o rumo desejado ou é 

necessário intervir e replanear. Estes indicadores dão ao gestor de projeto e à sua equipa uma margem 

de manobra que na maioria dos casos é suficiente para reagir e corrigir a estratégia do projeto, bem 

como para fazer as negociações necessárias aos objetivos do projeto (Anbari, 2003).  

Ao longo do tempo, foram vários os nomes dados aos elementos do Earned Value Management. 

Originalmente, existiam três e tinham como designação budgeted cost for work scheduled (BCWS), 

budgeted cost for work performed (BCWP) e actual cost of work performed (ACWP) (Anbari, 2003). O 

BCWS, o BCWP e o ACWP são, hoje em dia, respetivamente denominados por planned value (PV), 

earned value (EV), e actual cost (AC) (Frame, 2002).  

 Planned Value (PV): Consiste no budget que foi aprovado para a execução das várias tarefas, 

de acordo com o que foi estipulado inicialmente (Cable et al., 2004). Este indicador requer duas 

variáveis que foram estipuladas no início do projeto: os custos previstos associados a todas as 

tarefas que foram planeadas e as datas em que as tarefas estão previstas serem iniciadas. 

 Earned Value (EV): Mostra qual o valor do orçamento que deveria ter sido gasto no projeto 

num determinado espaço de tempo. Além de medir o trabalho concluído para a tarefa numa 

escala monetária, também o pode medir em dias úteis, horas de trabalho, ou qualquer outro 

tipo de medida de mensuração semelhante (Anbari, 2003).  

 Actual Cost (AC): Representa o valor acumulado efetivamente gasto para realizar um grupo de 

atividades ou uma atividade isolada, num determinado momento do projeto (Anbari, 2003). Por 

outras palavras, o AC mostra os custos reais incorridos para o trabalho já realizado por um 

recurso numa tarefa, até a data de controlo do projeto. 

Quando é definido um orçamento para o projeto, é possível definir a performance measurement 

baseline (PMB). A PMB é uma linha representada num gráfico onde o eixo dos X é uma variável 

temporal (medida em horas, dias, semanas ou meses, conforme a duração do projeto), e a variável dos 

Y está associada a um valor monetário. Através da observação do gráfico é possível analisar e 

comparar a performance measurement baseline com a linha do actual cost e verificar se o projeto se 

encontra acima ou abaixo do orçamentado. 

O calendário atual do projeto deve ser comparado regularmente com o calendário que foi definido no 

início do projeto. Dessa forma, é possível avaliar se as tarefas estão dentro do planeado, ou estão 

adiantadas/atrasadas em relação ao que foi estipulado no início. Se existir uma tarefa que faça parte 

do caminho crítico do projeto, e esta estiver atrasada, pode trazer consequências desastrosas para o 

mesmo (Fleming & Koppelman, 2006). A variação do calendário (SV) e a variação do custo (CV) são 

as medidas mais utilizadas para analisar o estado atual de um projeto. A fórmula para a variância do 

custo é CV = EV-AC e para a variância do calendário é SV = EV-PV. Elas funcionam como indicadores 
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de eficiência para qualquer projeto, revelando o rumo que as tarefas estão a tomar (em termos de custo 

e tempo). Existe também uma outra fórmula com a qual podemos calcular a variação do custo (CV = 

AC-PV).  

Para a variação do custo (CV), analisando o valor resultante dos cálculos, é possível concluir que 

quando o mesmo é positivo isso significa que o valor que está a ser gasto no projeto está abaixo das 

estimativas. Por sua vez, quando o valor é negativo, a situação inversa ocorre e significa que no 

momento atual, o custo do projeto está a ser maior do que o estimado inicialmente. Quando o valor é 

igual a 0 significa que o custo no momento em que o indicador foi calculado é o esperado inicialmente. 

Quando a variação do calendário (SV) apresenta um valor positivo, significa que o projeto está 

adiantado, o que é sempre um sinal bastante animador para toda a equipa do projeto. No entanto, 

quando o valor é negativo, representa um atraso no projeto, e é de notar que este atraso pode não ser 

subjacente a todas as tarefas, podendo até algumas encontrarem-se dentro do prazo ou até adiantadas, 

mas no global o projeto encontra-se atrasado. Este indicador pode também dar um valor igual a 0, e 

nesse caso o projeto encontra-se dentro dos prazos que foram estipulados inicialmente. 

Associadas às variações identificadas, é possível calcular dois índices de desempenho extremamente 

importantes para medir tanto o custo como o calendário do projeto. O índice de desempenho de custo 

(CPI) é normalmente definido como uma taxa de eficiência de custo do projeto. A fórmula para o índice 

de desempenho de custo é CPI = EV / AC (Frame, 2002). O índice de desempenho do custo (CPI) é a 

medida de eficiência de custo mais usada no EVM, e quando este índice apresenta um valor superior 

a 1, significa que o projeto está a progredir melhor do que era esperado (está abaixo do budget). 

Quando o valor é inferior a 1 significa que o projeto está a ter custos acima dos orçamentados. Existe 

ainda uma variante, o CPI cumulativo, que é igual à soma do EV para todas as tarefas dividido pela 

soma do AC para todas as tarefas, e é normalmente utilizado para prever se um projeto irá ultrapassar 

o seu orçamento ou não. Está empiricamente provado que o índice CPI apenas estabiliza após estarem 

concluídas, pelo menos, 30% das tarefas que foram planeadas. A partir desta percentagem, e à medida 

que se vai aproximando dos 100%, o CPI é cada vez mais fiável (Kerzner, 2017). 

O segundo índice de desempenho é o de calendário (SPI) e representa a quantidade de tarefas que já 

foram realizadas. A sua fórmula é SPI = EV / PV (Frame, 2002). Quando o SPI apresenta um valor 

superior a 1 significa que a(s) tarefa(s) foi(foram) iniciada(s) antes do que tinham sido planeada(as) 

inicialmente. Por sua vez, quando o valor é menor que 1, a tarefa(as) está(ão) atrasada(s) em relação 

ao que tinha sido definido. 

O orçamento que foi acordado para ser gasto com o projeto designa-se por budget at completion (BAC). 

Quando é realizada a divisão do BAC pelo valor acumulado do índice CPI, é possível obter uma 

previsão dos custos totais do projeto. A estimativa do custo final que um projeto pode ter designa-se 

por estimate at completion (EAC) sendo possível obter este índice dividindo o BAC pelo CPI 

(EAC=BAC/CPI). 
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A partir dos dois índices apresentados anteriormente, podemos deduzir o índice utilizado para medir o 

orçamento que ainda sobra para as restantes tarefas, e que é designado por to-complete performance 

index (TCPI). É possível calculá-lo dividindo a subtração do BAC pelos valores do EV acumulados 

(BAC-EVacum) pela subtração do EAC pelos valores acumulados do AC (EAC-ACacum), obtendo assim a 

seguinte divisão: TCPI = (BAC-EVacum) / (EAC-ACacum).  

3.2.5 Earned Duration Method (EDM) 

Existem projetos em que mais importante do que controlar os custos dos mesmos é ter uma ideia 

bastante clara se estão dentro do tempo de conclusão ou se estão atrasados. O earned value 

management é extremamente eficaz quando se trata de analisar os custos do projeto, no entanto pode 

apresentar algumas inconsistências e falta de fiabilidade quando se trata de analisar a performance do 

calendário do projeto. Para combater isso, foi introduzida em 2014 por Khamooshi & Golafshani (2014) 

uma nova abordagem, e a partir desse momento começou a ser utilizada por vários gestores de projetos 

em diversas áreas.  

O earned duration method traz uma grande vantagem à gestão de projetos quando comparado com o 

EVM, pois permite avaliar o desempenho de um projeto utilizando apenas métricas relacionadas com 

o tempo. Desta forma é possível avaliar a performance de um projeto sem recorrer aos valores 

relacionados com o custo do projeto. O objetivo deste método não é substituir o earned value 

management, pois há indicadores (relacionados com o custo do projeto) que o earned duration method 

não consegue calcular. No entanto, esta técnica surgiu com o intuito de utilizar apenas métricas 

relacionadas com o tempo, pois no método earned value management – earned schedule (indicadores 

SV SPI, apresentados no capítulo anterior), os indicadores são calculados a partir de valores 

relacionados com o custo do projeto, aumentando, dessa forma, a sua imprecisão. 

Os indicadores que foram introduzidos por Khamooshi & Golafshani (2014) são os seguintes: 

 Baseline Planned Duration (BPD): É a duração total das tarefas do projeto que foi estipulada 

no início do mesmo. 

 Total Planned Duration (TPD): Representa a soma da duração de todas as atividades 

planeadas.  

 Total Actual Duration (TAD): Este indicador é calculado, somando as durações atuais de 

todas as tarefas (até à data que se está a calcular), que estejam terminadas ou que ainda 

estejam por acabar. 

 Total Earned Duration (TED): Representa a soma da earned duration, de todas as atividades 

que ainda estão por concluir ou que foram realizadas até à data. 
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3.3 GESTÃO DE PROJETOS COM RECURSO À ABORDAGEM ÁGIL 

Na gestão de projetos tradicional existe uma definição logo à partida dos requisitos do projeto, e antes 

do mesmo começar, estes ficam definidos e fechados. A partir deste ponto, é particularmente difícil 

mudar as especificações caso o cliente queira alterar algo, pois todas as tarefas são planeadas de uma 

forma contínua, e muitas vezes dependem umas das outras. Para ultrapassar essa dificuldade, foram 

desenvolvidas há alguns anos, várias práticas e ferramentas que mais tarde vieram a dar origem ao 

que hoje em dia se designa por abordagem ágil (Serrador & Pinto, 2015).  Estas ferramentas e práticas 

surgiram em projetos de IT, dado que os gestores de projeto nesse ramo sentiram a necessidade de 

adaptar especificações e fazer alterações ao projeto já no decorrer do mesmo (Orłowski et al., 2017) 

Foi em 2001 que decorreu o agile manifesto, onde se reuniram várias pessoas ligadas às diversas 

ferramentas que já existiam até à data, com o objetivo de chegar a um consenso sobre várias ideias e 

técnicas que eram utilizadas nas diversas práticas (Manifesto, 2001). Foram definidas, no agile 

manifesto, 12 pontos chave da abordagem ágil (Manifesto, 2001): 

1. A prioridade principal é oferecer valor ao cliente, através de um desenvolvimento contínuo de 

software. 

2. Entregar software que traga valor acrescentado para o cliente, no menor espaço de tempo, 

sem comprometer a funcionalidade e a qualidade. 

3. Estar disponível para mudanças nas especificações, mesmo quando estas surgem numa fase 

avançada do desenvolvimento. 

4. É essencial a cooperação entre quem desenvolve o software e quem tem conhecimento sobre 

o negócio. 

5. Construir os projetos à volta de pessoas motivadas e proporcionar-lhes o melhor ambiente e 

suporte possível. 

6. A melhor forma de transmitir informação para a equipa de projeto é através da comunicação 

presencial. 

7. A principal medida para avaliar o desempenho do projeto é pela quantidade de software que já 

se encontra desenvolvido e a funcionar com sucesso. 

8. A abordagem ágil promove um desenvolvimento sustentável na organização, e todas as 

pessoas envolvidas devem trabalhar num ritmo constante e dinâmico. 

9. Pensamento crítico e vontade de entregar sempre o melhor resultado possível, aumentam a 

agilidade no projeto. 

10. É essencial que as pessoas envolvidas no projeto realizem apenas o necessário para entregar 

as tarefas com a máxima qualidade possível. Qualquer atividade realizada por uma pessoa que 

não esteja a acrescentar valor à tarefa, não está a acrescentar valor ao projeto. 

11. Os melhores arquitetos de solução e especificações nascem de equipas autogeridas.  

12. Durante o projeto, em intervalos regulares e programados, é essencial que a equipa reflita 

sobre como pode tornar-se ainda mais eficiente. 
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Na abordagem ágil existem diversas práticas, algumas que são partilhadas por várias ferramentas, que 

são utilizadas para atingir os pontos chave descritos anteriormente. De seguida são apresentadas 

várias práticas utilizadas recorrentemente nas várias ferramentas ágeis (Agarwal & Rathod, 2006).  

 Daily standup: É uma prática muito utilizada nas diversas ferramentas ágeis, onde a equipa 

de desenvolvimento levanta-se dos seus lugares e responde individualmente, e da forma mais 

sucinta possível, a três perguntas chave: O que fiz no dia de ontem, o que vou fazer no dia de 

hoje, e se existe algum impedimento que não permita realizar a(s) atividade(s) que a pessoa 

tem para fazer.  

 Sprint: Consiste numa prática em que é definida uma janela temporal, na qual a equipa de 

projeto irá estar focada apenas nas atividades que foram definidas para aquele sprint. 

Normalmente tem uma duração de 2 semanas, mas pode ser adaptada consoante as 

necessidades do projeto. Durante o sprint, a equipa de projeto não pode ser incomodada com 

outras tarefas, sendo que o seu único objetivo é terminar as atividades definidas no prazo 

estipulado. 

 Burn down chart: Trata-se de um gráfico que representa a quantidade de trabalho que ainda 

falta realizar no sprint atual. Também é possível observar neste gráfico quanto tempo é que 

dura o sprint, e quanto tempo é que já passou desde o início do mesmo. Através deste gráfico 

é possível transmitir a todas as pessoas envolvidas no projeto, qual é o estado do mesmo e do 

sprint atual. 

 Definition of done: É uma prática ágil onde a equipa do projeto decide que critérios devem 

ser satisfeitos, de modo a que uma atividade seja considerada completa.  

 Incremental design: Esta prática traz uma grande vantagem em relação à abordagem de 

gestão de projetos tradicional onde se define todo o sistema antes do projeto começar. 

Recorrendo ao incremental design, é possível ir desenhando o sistema à medida que se obtém 

a informação e, desta forma, reduz-se a probabilidade de existirem erros. 

 Product backlog: Consiste numa lista de atividades que irão ser desenvolvidas ao longo do 

projeto. É nesta lista que podemos verificar o âmbito das atividades, sendo que a mesma é 

extremamente dinâmica pois pode incluir novas atividades que venham a ser requeridas tanto 

pela equipa como pelo dono do projeto.  

 Dono do produto: Esta designação é utilizada para caracterizar a pessoa que é responsável 

por gerir o product backlog e garantir que as atividades que são definidas para o projeto trazem, 

de facto, valor acrescentado para o mesmo. De referir que o dono do projeto não tem como 

função gerir a equipa do projeto. 

 Scrum master: Este cargo tem como funções ajudar a equipa a seguir as práticas ágeis 

implementadas e maximizar o valor que é entregue em cada atividade. A função de scrum 

master assemelha-se à função de um treinador, em que os seus objetivos são garantir que a 

equipa cumpre o plano implementado por ele, e ajudá-lo a obter os resultados desejados.  
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 Planeamento do sprint: É um evento que faz parte da ferramenta scrum, onde a equipa reúne-

se com o objetivo de definir quais as atividades que irão ser realizadas no próximo sprint. 

 Sprint backlog: Representa uma ferramenta da metodologia scrum, e que consiste na lista de 

atividades que a equipa definiu que ia realizar no sprint posterior à reunião de planeamento do 

sprint. As atividades que constam na lista devem ser descritas de uma forma clara, de modo a 

que todos os membros da equipa as entendam. 

 Retrospetiva do sprint: Consiste numa reunião onde a equipa de projeto discute todo o 

trabalho que foi feito e como é que podem melhorar para o próximo sprint.  

 Task board (kanban board): Trata-se de uma prática utilizada na metodologia kanban que 

consiste num quadro com várias colunas, onde cada atividade/story, é colocada consoante o 

seu estado de progressão. É um apoio visual que a equipa tem das atividades que ainda faltam 

realizar.  

 Limitar o trabalho em curso: Esta técnica serve para garantir que as atividades fluem rápido 

ao longo do quadro kanban. A ideia passa por implementar a regra de que se uma coluna 

contém mais itens do que o limite, é da responsabilidade de toda a equipa resolver as atividades 

que estão nessa coluna, até que ela deixe de estar bloqueada.  

 Jogos ágeis: É uma prática que serve para encorajar os membros da equipa a serem proativos 

e a entenderem a necessidade de implementar a aboragem ágil no projeto.  

3.3.1 Scrum 

O scrum foi baseado num artigo escrito por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka com o título “The New 

New Product Development Game” (Takeuchi & Nonaka, 1986) e neste artigo, os autores utilizavam o 

exemplo de uma jogada de rugby, o scrum (quando os jogadores reiniciam uma jogada, a equipa está 

toda unida de cabeça baixa e direcionada no mesmo sentido com o objetivo de ganhar a posse de 

bola), para exemplificar esta nova metodologia e mostrar os benefícios de trabalhar com equipas 

autogeridas e focadas. Dois autores inspiraram-se neste artigo para criar a ferramenta que hoje tem o 

mesmo nome da jogada de rugby, scrum, e partilharam as suas experiências em dois livros publicados 

em 2002, “Agile Software Development with SCRUM” por Ken Schwaber e Mike Beedle (Schwaber & 

Beedle, 2002), e posteriormente em 2004 “Agile Project Management with SCRUM” por Ken Schwaber 

(Schwaber, 2004). 

O scrum, é visto como uma ferramenta ágil, que utiliza várias das práticas descritas anteriormente, e 

que providencia uma estrutura bastante simples, representada na Figura 17 . 
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Figura 17 – Processo da ferramenta scrum (Fonte: Autor) 

O primeiro passo da ferramenta scrum passa por criar e definir o backlog do produto, onde constam 

todas as atividades do projeto. É crucial que as atividades estejam organizadas por ordem de 

importância, pois dessa forma toda a equipa de projeto consegue ter uma ideia clara de quais as 

atividades fundamentais. É necessário definir, também, qual será a janela temporal de cada sprint, 

janela esta que se manterá constante ao longo do projeto, e que pode ter uma duração entre 1 e 4 

semanas. Após a definição do backlog do produto, e da duração de cada sprint, a equipa do projeto 

passa para a fase do planeamento do sprint. Nesta fase, o dono do produto define, em conjunto com a 

equipa, que atividades vão ser realizadas no próximo sprint e, após o planeamento, começa o sprint. A 

partir deste momento, não é permitida nenhuma interferência com a equipa de projeto e a única pessoa 

que pode estabelecer a ponte entre eles e as pessoas exteriores à equipa de projeto é o scrum master. 

Além disso, durante um sprint, não são permitidas mudanças nas atividades que foram definidas para 

o mesmo. São efetuadas reuniões diárias com a duração média de 15 minutos (Daily Standup), entre 

o scrum master e a equipa de projeto, com o objetivo de analisar qual a situação diária do sprint. Cada 

elemento da equipa de projeto levanta-se do seu lugar e de uma forma resumida responde a três 

perguntas fundamentais: O que fiz ontem? O que vou realizar hoje? Quais são os impedimentos que 

não me permitem realizar o que tenho planeado? Quando se der o sprint por concluído, a equipa de 

projeto realiza, em conjunto com o scrum master e o dono do produto, uma reunião de retrospetiva do 

sprint, onde é analisado o que correu menos mal no sprint e quais os pontos a melhorar para o próximo 

(Lei et al.,2017). 

3.3.2 Kanban 

A ferramenta kanban foi introduzida em 1960 pela fabricante de automóveis japonesa Toyota com o 

intuito de controlar os fluxos de produção das suas fábricas (Sugimori et al., 1977). Nos dias de hoje 

este sistema continua a ser extremamente popular no ramo da indústria e as suas vantagens são tão 

apreciadas que o kanban foi adaptado para ser utilizado nos serviços, sendo considerado inclusive no 

agile manifesto, em 2001, como uma das ferramentas ágeis (Manifesto, 2001). 

O kanban consiste num quadro deveras simples (Figura 18), onde estão representadas três colunas e 

em que cada uma representa um estado. Cada tarefa que é adicionada no quadro flui da esquerda 
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para a direita, com a primeira coluna a representar as tarefas que ainda não estão atribuídas a um 

recurso, a segunda coluna a incluir as tarefas que estão em curso e a última coluna mostra as tarefas 

que já foram concluídas. Além da organização horizontal existe também uma organização vertical em 

cada coluna, sendo que as tarefas com prioridade mais elevada são colocadas no topo, seguidas das 

com prioridade média, e aí por diante até atingir a tarefa ou grupo de tarefas com a prioridade menos 

elevada (Lei et al., 2017) 

 

Figura 18 – Quadro Kanban (Fonte: Autor) 

3.3.3 Lean Software Development  

A ferramenta lean software development surgiu como uma necessidade de aplicar os conceitos lean 

que já eram aplicados em contextos industriais, ao desenvolvimento de software. O lean surgiu em 

1950 como uma prática do sistema Toyota Prodcution System (TPS) (Ohno, 1988). No entanto, o 

conceito lean aplicado ao desenvolvimento de software apenas foi introduzido em 2003 por 

Poppendieck & Poppendieck (2003). Foram apresentados sete conceitos utilizados pelo lean software 

develoment e que são muito semelhantes aos utilizados no lean manufacturing (Poppendieck & 

Poppendieck, 2003). 

 Eliminar os desperdícios: Para eliminar os desperdícios é necessário fazer uma análise 

preliminar do processo, de modo a identificar quais são as tarefas que não estão a acrescentar 

valor ao projeto. No desenvolvimento de software os desperdícios mais comuns são o código 

parcialmente desenvolvido que depois não é utilizado, defeitos no software, entre outros. 

 Amplificar o conhecimento: Sendo o desenvolvimento de software um processo contínuo, 

muitas vezes torna-se necessário que exista uma biblioteca de conhecimento, acessível a 

todos os membros do projeto, de modo a facilitar a resolução dos problemas. Permite também 

que um recurso que não está tão à vontade com uma determinada tarefa, tenha um apoio 

teórico que pode revelar-se crucial para a diminuição do tempo de resolução dessa mesma 

tarefa 
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 Decidir o mais tarde possível:  O desenvolvimento de software apresenta sempre muitas 

incertezas, por isso é boa prática tomar várias decisões apenas quando se tem a certeza que 

que a decisão está corroborada por factos e não apenas por pressupostos. Esta é uma técnica 

que permite reduzir o risco e melhorar a qualidade de entrega.  

 Entregar o mais rápido possível: No que diz respeito ao desenvolvimento de software, a 

celeridade das entregas podem significar o sucesso do projeto. Numa era em que a tecnologia 

apresenta novidades quase a um ritmo diário, é crucial que as soluções sejam entregues com 

a maior rapidez possível. Esta prática aproxima-se muito da produção just-in-time, utilizada 

recorrentemente na indústria e que possibilita, no limite, produzir uma peça apenas quando 

esta é necessária. 

 Dar autonomia e poder de decisão à equipa: Esta prática assenta no princípio de dar poder 

aos membros da equipa para poderem realizar as suas tarefas de uma forma autónoma. Ao 

contrário do que é utilizado na gestão de projetos tradicional, em que os gestores de projeto 

dizem à equipa o que têm e como têm de fazer as suas tarefas, no lean development software 

a equipa é autónoma nas suas atividades e a função que o gestor de projeto desempenha é 

de aconselhar e ajudar a equipa a realizar as suas tarefas. 

 Construir um sistema integrado: No desenvolvimento lean de software, é crucial que o 

sistema esteja todo integrado, ou seja, que todas as funcionalidades e aplicações funcionem 

em harmonia e, se possível, com a menor quantidade de dependências entre elas.  

 Entender o panorama geral do projeto: É comum que ao longo do processo de 

desenvolvimento do software surjam problemas. A melhor forma de os combater é dividir as 

tarefas em pequenas partes e ir resolvendo à medida. Deste modo, quando os problemas 

surgirem, é mais fácil identificar em que ponto ele se encontra, o que torna a sua resolução 

mais rápida. 

3.3.4 Kanban vs Scrum 

Embora estas duas ferramentas ágeis pareceram bastante distintas, são utilizadas várias vezes em 

conjunto nos projetos. Kniberg & Skarin (2010), enumeraram as semelhanças que existem entre estas 

duas ferramentas.  

 São ambas ágeis e lean.  

 Utilizam pull scheduling. 

 Ambas limitam o trabalho em curso da equipa de projeto para que se possam concentram nas 

tarefas que estão planeadas. 

 São ambas transparentes nos seus processos. 

 O foco de ambas é disponibilizar o produto no menor espaço de tempo. 

 Assentam no princípio fundamental de que as equipas devem autogeridas. 

 Seguem uma metodologia de dividir o trabalho em várias etapas. 
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 Ambas seguem uma estratégia de melhoria contínua com base na informação obtida nas 

iterações anteriores. 

3.4 MÉTRICAS UTILIZADAS NA ABORDAGEM ÁGIL 

Nos projetos que utilizam uma abordagem de gestão de projetos tradicional são utilizadas várias 

ferramentas para conseguir controlar o estado desses mesmos projetos. Essas ferramentas tal como a 

EVM e a EDM foram apresentadas nas secções anteriores, no entanto para controlar o estado de um 

projeto que recorre a uma abordagem ágil, são utilizadas outras métricas um pouco distintas do EVM 

e do EDM. De seguida serão detalhadas diversas técnicas associadas à abordagem ágil: 

 Burndown chart: O burndown chart consiste numa representação gráfica das tarefas que 

ainda estão por realizar, versus o tempo remanescente para as solucionar. É usualmente 

utilizado na metodologia scrum, mas também pode ser utilizado noutras abordagens ágeis. É 

extremamente importante a presença deste gráfico nas equipas, pois com recurso ao mesmo 

é possível prever quando é que as tarefas vão estar todas completas. Usualmente, a 

quantidade de tarefas a realizar encontra-se representado no eixo vertical e o tempo restante 

no eixo horizontal. Na Figura 19 é possível analisar um exemplo de um burndown chart: 

 

Figura 19 – Burndown chart (Fonte: Atlassian) 

É possível analisar através da Figura 19 que o gráfico apresentado contém duas linhas, a azul 

que representa a previsão de tarefas completadas ideal (prevista) e a vermelha que representa 

as tarefas completadas (real). No início da iteração as duas linhas devem partir do mesmo 

ponto, no entanto como a linha azul é uma estimativa e a linha vermelha representa o trabalho 

real, é normal que não coincidam durante toda a iteração. No cenário ideal estas duas linhas 

deveriam sobrepor-se, no entanto é muito raro acontecer. Dado que a linha azul é uma previsão 

muito simplista do trabalho a realizar, ela não contempla diversos fatores externos que podem 

influenciar o ritmo de trabalho da equipa. Através da análise do gráfico, caso a linha vermelha 

se encontre acima da linha azul, significa que as tarefas realizadas se encontram atrasadas, 
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no entanto caso a linha vermelha se encontre abaixo da linha azul significa que as tarefas 

realizadas estão adiantadas face ao plano inicial.  

O uso do burndown chart traz diversos benefícios ao projeto, pois permite que exista uma 

representação visual do estado das tarefas que estão planeadas, integrando todos os membros 

da equipa de modo a que estes sintam que estão a trabalhar em prol de um objetivo comum. 

Este sentimento traz uma sensação de responsabilidade acrescida a cada membro.   

Contudo o burndown chart também apresenta algumas limitações. Tratando-se de um gráfico 

bastante simplista, não transmite todos os fatores inerentes à resolução das tarefas. Além 

disso, através da análise do gráfico não é possível identificar que tarefas já foram resolvidas e 

quais ainda estão por resolver.  

No entanto, existe um fator crucial para garantir que o burndown chart é, de facto, uma mais 

valia para a equipa que o está a utilizar. Devem ser feitas estimativas realistas para o plano de 

trabalho, com base em iterações passadas e no conhecimento adquirido das mesmas. Pode 

ser introduzido um variável que calcula a eficiência em cada iteração e que ajuda a perceber 

se a equipa já está a trabalhar no seu limite, ou pode resolver mais tarefas no mesmo intervalo 

de tempo. 

Em suma, é uma ferramenta bastante utilizada na abordagem ágil, muito devido à facilidade da 

mesma em apresentar uma previsão do trabalho da equipa de projeto. Desta forma a equipa 

consegue ter uma ideia geral de qual está a ser o seu ritmo e se é necessário ou não acelerar 

o mesmo. 

 Velocity chart: O velocity chart é um gráfico de barras frequentemente utilizado na abordagem 

ágil, no qual mede a quantidade de trabalho que a equipa de projeto consegue realizar durante 

uma iteração. É extremamente importante durante a fase do sprint planning da metodologia 

scrum, pois permite que o scrum master consiga estimar a quantidade de trabalho que a equipa 

poderá comportar na iteração (sprint) seguinte. Na Figura 20 podemos observar o exemplo de 

um velocity chart.   
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Figura 20 – Exemplo Velocity Chart (Fonte: Atlassian) 

Através da análise do gráfico representado na Figura 20 é possível observar que no eixo 

horizontal estão representadas as várias iterações, ou sprints caso estejamos a falar da 

metodologia scrum, onde cada iteração apresenta duas colunas. No eixo vertical temos 

representado um valor pela qual o gráfico se guia. Podem ser utilizados story points, horas, 

contagem de tarefas, entre outros.  Na coluna cinzenta (2) é representada a estimativa do 

esforço calculada antes de cada iteração, sendo que a partir do momento em que o sprint 

começa não é possível mexer nesta estimativa. A coluna verde (3) representa as tarefas que 

foram de facto completadas, mesmo as que foram adicionadas a meio do sprint. A partir desta 

diferença é possível analisar a performance da equipa em cada iteração. A partir do velocity 

chart é possível prever a quantidade de trabalho que irá ser realizado na próxima iteração, 

sendo que à medida que são realizadas iterações, esta previsão é cada vez mais acertada. 

 Cumulative flow diagram: O cumulative flow diagram é uma ferramenta analítica essencial 

quando se utiliza o kanban pois ajuda a equipa a visualizar o seu progresso ao longo do projeto. 

Ao contrário das duas métricas apresentadas anteriormente que são medidas por iteração, esta 

métrica é medida ao longo do projeto. Esta ferramenta, que é apresentada em forma de gráfico, 

consegue prever algum impedimento (bottleneck) que venha a acontecer no projeto. Na Figura 

21 é possível observar um exemplo do cumulative flow diagram: 



 

39 

 

Figura 21 - Exemplo Cumulative Flow Diagram (Fonte: Atlassian) 

Através da análise ao gráfico representado na Figura 21, é possível observar que cada cor 

representa um estado do quadro kanban. O objetivo é representar o número de tarefas que 

estão em cada coluna do quadro ao longo do tempo. No eixo vertical está representado o 

número de tarefas e no eixo horizontal está representada uma variável temporal, que pode ser 

representada em meses, semanas, dias, entre outras, conforme a duração e as necessidades 

do projeto.  

Existem três cenários que podem acontecer no que diz respeito aos cumulative flow diagrams. 

Estes serão detalhados de seguida: 

 

Figura 22 - Cumulative Flow Diagram - Cenário 1 (Fonte: Autor) 

Nos seguintes cenários a banda vermelha representa a coluna do quadro kanban genérico “TO 

DO”, a banda azul representa a coluna do quadro kanban “IN COURSE” e a banda verde 

representa a coluna “DONE”. Podemos observar através da análise do gráfico representado na 

Figura 22, que as três bandas seguem um percurso paralelo entre si. Quando se dá este caso, 

significa que existe uma estabilidade entre as tarefas que estão a entrar no projeto e as que 

foram resolvidas. Neste caso, a equipa do projeto encontra-se a trabalhar na capacidade ideal.  
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Figura 23 - Cumulative Flow Diagram - Cenário 2 (Fonte: Autor) 

No segundo cenário (Figura 23) podemos observar que à medida que o tempo avança, a banda 

vermelha e azul estão a ficar mais estreitas, ao passo que a banda verde está a crescer. Neste 

caso esta situação representa que a equipa não está a operar na capacidade máxima e os 

recursos deviam ser realocados para atingir um valor ótimo. 

 

Figura 24 - Cumulative Flow Diagram - Cenário 2 (Fonte: Autor) 

Podemos observar através da análise do gráfico presente na Figura 24 que no terceiro cenário 

a banda vermelha e azul estão a crescer ao longo do tempo, comparativamente com a banda 

verde. Apesar de neste caso a banda verde também estar a crescer, a sua taxa de crescimento 

é inferior à da banda vermelha e azul. Isto significa que estão a entrar mais tarefas do que as 

que estão a ser resolvidas, uma situação extremamente prejudicial para o projeto. 
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3.5 GESTÃO DE PROJETOS TRADICIONAL VS GESTÃO DE PROJETOS RECORRENDO À 

ABORDAGEM ÁGIL 

Após a revisão de literatura que foi feita sobre a gestão de projetos tradicional e sobre a gestão de 

projetos com recurso à abordagem ágil, é necessário clarificar quais são as principais diferenças entre 

ambas, e quais as vantagens que cada uma pode oferecer. 

Em primeiro lugar, é importante destacar o facto de a gestão de projetos tradicional ser uma 

metodologia mais restritiva do que gestão de projetos ágil, pois as especificações do cliente têm de ser 

definidas e fechadas numa etapa inicial do projeto, enquanto a gestão de projetos ágil oferece uma 

flexibilidade muito maior, podendo o cliente alterar as especificações a qualquer altura (Fernandez & 

Fernandez, 2008) 

Outra das diferenças entre os dois tipos de gestão de projetos, reside no facto de na gestão de projetos 

tradicional o produto final só fazer sentido se for entregue como um todo, enquanto na gestão de 

projetos ágil podem ser feitas várias entregas (releases), sendo assim possível ir testando ao mesmo 

tempo que se produz. A perceção que o cliente tem do custo do projeto também é diferente consoante 

o tipo de metodologia de gestão de projetos utilizada. Quando recorremos à gestão de projetos 

tradicional, como o custo do projeto é definido no início do mesmo, o cliente consegue ter uma noção 

mais clara do que vai gastar. Por outro lado, na gestão de projetos ágil, como o cliente tem a 

possibilidade de mudar as especificações do projeto em qualquer altura, é muito difícil prever os custos 

do projeto à partida do mesmo (Wysocki, 2010). 

A forma como os gestores gerem o projeto também difere, sendo que na gestão de projetos tradicional 

o principal foco é gerir o custo, o tempo e o âmbito do mesmo, existindo sempre um grande esforço da 

parte do gestor de projeto para que nenhum dos três pontos mencionados derrape. No entanto, na 

gestão de projetos ágil, o gestor de projetos apresenta-se mais como um apoio à equipa de projeto, 

visto que a mesma é autogerida, e o foco prende-se mais com acrescentar valor ao produto e qualidade 

nos entregáveis, sendo que o custo passa a ser um fator mais secundário (Fernandez & Fernandez, 

2008). 

3.6 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo foram estudadas e exploradas diversas referências bibliográficas que irão servir de 

suporte para a realização da dissertação. Desta forma, foi possível definir um rumo para abordar o 

problema em estudo, tendo por base uma forte componente teórica.  

A revisão de literatura sobre a vertente de gestão de projetos tradicional surgiu como uma necessidade 

que existia de contextualizar acerca da forma como o projeto era gerido e apresentar várias técnicas 

de gestão de risco, que podem vir a ser utilizadas no decorrer da dissertação. Foram também 

apresentadas as técnicas earned value management e earned duration management, que eram 
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utilizadas até à data no projeto para realizar análises dos resultados. É extremamente relevante 

apresentar estas duas técnicas para o leitor conseguir compreender ao detalhe as diferenças para as 

ferramentas utilizadas na abordagem ágil. 

De seguida, foi abordada a abordagem ágil e as ferramentas, práticas e métricas inerentes à mesma. 

Foram estudadas e descritas mais exaustivamente várias ferramentas, práticas e métricas, e dado a 

natureza do projeto, chegou-se à conclusão que as ferramentas ágeis que mais se adequam a este 

projeto em específico são o scrum e o kanban. Dentro da ferramenta scrum, existem várias práticas 

que já se encontram implementadas, como é o caso do product backlog, no entanto, tendo em conta a 

natureza do projeto,  concluiu-se que as daily standups, que já é uma prática que a Novabase tem vindo 

a implementar noutros projetos com bastante sucesso, podem trazer um grande valor pois, dessa 

forma, as pessoas podiam partilhar os seus problemas diariamente com os outros membros da equipa 

e ajudarem-se mutuamente. Outras das práticas da ferramenta scrum que se adequam ao projeto, é a 

introdução dos sprints, do backlog dos sprints, da retrospetiva dos sprints, do incremental design, e dos 

burn-down charts. Note-se que é possível implementar a ferramenta scrum sem implementar todas as 

suas práticas, visto que esta ferramenta é flexível e adapta-se à equipa e ao projeto. Em relação à 

ferramenta kanban, surge como um complemento de gestão visual à gestão de projeto, que é de 

extrema importância para a equipa ter uma noção atualizada do panorama geral da situação projeto.   
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4 METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABORDAGEM ÁGIL 

A gestão de projetos, na área do desenvolvimento e manutenção de soluções informáticas, é bastante 

complexa e, na maior parte das vezes, não é suficiente recorrer somente aos métodos tradicionais de 

gestão de projetos. É necessário inovar e aplicar novas ferramentas, caso as que estejam a ser 

utilizadas atualmente não sejam as que trazem mais valor ao projeto. A Novabase tem como objetivo 

implementar a abordagem ágil em todos os seus projetos, e tirar o maior proveito das ferramentas e 

práticas que ela oferece, de modo a que as suas equipas se tornem mais autónomas e eficientes. É 

importante que as equipas entendam a necessidade da implementação de uma abordagem ágil e que 

os benefícios que a mesma traz sejam claros para todos os intervenientes. Após ter sido feita uma 

caracterização da consultora Novabase na secção 2.1, da entidade X na secção 2.2, do projeto em 

questão na secção 2.3, e uma revisão de literatura sobre a gestão de projeto tradicional e a gestão de 

projeto recorrendo à abordagem ágil no capítulo 3, foram discutidas, tanto com o gestor como com o 

diretor de projeto, as várias opções que podem trazer melhorias ao projeto, e foi definida uma 

metodologia de implementação das ferramentas e práticas ágeis que melhor se adaptam ao mesmo. A 

metodologia de implementação definida é apresentada na Figura 25. 

.  

Figura 25 – Metodologia de implementação das ferramentas e práticas ágeis (Fonte: Autor) 

Na primeira etapa serão identificados os pontos de melhoria e, de seguida, serão propostas melhorias 

para os pontos identificados para o projeto em questão, para o processo, e para todos os inputs e 

outputs que existem em cada fase, tanto da resolução de incidentes, como da resolução de alterações 

e erros de projeto. Para tal, foram realizadas reuniões com todos os elementos envolvidos no projeto. 
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De seguida, é efetuada uma análise a todos os stakeholders do projeto com o intuito de entender qual 

é o impacto dos mesmos na implementação da abordagem ágil. As práticas da ferramenta scrum, como 

por exemplo as daily meetings, o sprint planning ou o sprint review, e que foram descritas anteriormente 

na secção 3.3, vão ser implementadas na equipa de projeto, com o objetivo de a tornar mais ágil e 

autónoma. Está também planeado a criação de um quadro kanban, para a resolução de incidentes de 

produção sendo que, desta forma, a equipa passa a contar com um apoio visual para controlar as 

atividades que estão planeadas. Em simultâneo, irá ser desenhado e criado no Jira Software todo o 

processo e melhorias que foram propostas na fase anterior, sendo que este será implementado de uma 

forma progressiva, mas célere, de modo a que não ponha em causa o bom funcionamento do trabalho 

diário realizado pelos consultores da Novabase e pela entidade X.  

Após esta etapa será efetuada uma análise dos resultados obtidos, sendo que esta análise irá ser feita 

recorrendo às métricas ágeis abordadas na revisão de literatura. Estas foram escolhidas em prol das 

técnicas EVM e EDM pois o objetivo desta dissertação é utilizar ferramentas e métricas ágeis para 

estudar os resultados obtidos. Para realizar a análise de resultados, foram selecionados os meses de 

julho e agosto de 2019, e os meses equivalentes do ano de 2018. Desta forma é possível obter uma 

comparação mais realista, pois são meses muito particulares, em que existem algumas 

particularidades, como por exemplo o facto de vários consultores estarem de férias, ou ainda o facto 

de serem meses em que o sistema não é tão usado, o que permite que a equipa de produto se 

concentre mais nas necessidades evolutivas, que faz com que os mesmos se diferenciem dos 

restantes. As métricas selecionadas para analisar os resultados obtidos foram o cumulative flow 

diagram e o burndown chart, sendo que a primeira irá ser utilizada para avaliar os resultados da 

ferramenta kanban, e a segunda será utilizada para calcular os resultados da ferramenta scrum. Os 

dados que foram obtidos nos meses de julho e agosto de 2018 eram adequados para utilizar nas 

métricas ágeis, e devido a esse facto, foram selecionadas duas métricas ágeis para realizar a análise 

dos resultados obtidos. A métrica velocity chart não foi considerada para a análise de resultados pois 

só existe valor em utilizar a mesma quando o número de sprints realizado pela equipa já é considerável. 

Como apenas foram considerados dois sprints na análise de resultados, esta métrica não é tão 

relevante quando comparada com o burndown chart.  
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5 MELHORIAS PROPOSTAS 

Este capítulo tem como objetivo abordar todas as propostas de melhoria que foram debatidas com o 

diretor, gestor e equipa de projeto. As suas fases de implementação irão ser abordadas nas secções 

seguintes.  

5.1 IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE MELHORIA 

A consultora Novabase encontra-se presente fisicamente na entidade X, situação que traz benefícios 

mútuos às duas empresas. Devido a esta proximidade, a comunicação entre ambas as partes flui mais 

rapidamente e existe uma maior entreajuda entre as duas equipas. No entanto, esta proximidade pode 

trazer, também, grandes desvantagens para a equipa da Novabase, pois muitas vezes a comunicação 

das atividades não é feita através dos canais oficiais e, dessa forma, fica sujeita a perdas de informação 

ou interpretações erradas. Outro dos grandes problemas, e que acontece muito frequentemente, é a 

má comunicação das prioridades das atividades, sendo que muitas vezes um consultor da Novabase 

é incomodado com atividades que na realidade não são tão críticas. Esta interrupção das tarefas dos 

consultores da Novabase é algo que tem vindo a desgastar a equipa e a contribuir para uma diminuição 

da eficiência da mesma, pois os consultores não conseguem concentrar-se nas atividades que têm 

programadas e estão constantemente a ser incomodados com situações que numa primeira análise 

dos técnicos da entidade X parecem críticas mas que após uma análise mais aprofundada dos 

consultores da Novabase, conclui-se que não o são.  

Outro dos pontos que foi identificado como ponto de melhoria foi a necessidade de otimizar os canais 

de comunicação entre a entidade X e a equipa da Novabase. A comunicação das atividades é feita 

através da plataforma Outlook, onde existe um procedimento base para o reporte das atividades. O 

reporte feito nestes moldes é muito suscetível a perdas de informação, pois o Outlook não é uma 

ferramenta que tenha a capacidade de organizar as atividades por tipos ou por consultor. Para colmatar 

esta lacuna existem vários ficheiros Excel que servem de suporte ao registo das atividades. Dessa 

forma, é possível filtrar por tipo de atividades ou por consultor que está encarregue de resolver as 

mesmas. No entanto, esta dualidade de procedimentos, como já referido anteriormente, dá origem a 

muitas perdas de informação. 

Além dos dois problemas referidos anteriormente, foi identificado que a equipa da Novabase, devido a 

sobrecarga de tarefas, deixou de ter as várias equipas, e os respetivos papéis, bem definidos. Como 

referido na secção 2.3.1, existem três equipas que dão suporte ao projeto, e no início do mesmo elas 

estavam bem definidas e fechadas. No entanto, com a sobrecarga de tarefas que tem acontecido nos 

últimos meses, os consultores da Novabase tiveram de se adaptar a uma nova realidade e fazer tarefas 

que não pertencem à equipa onde estão alocados. Por um lado, esta mobilidade traz bastante agilidade 

ao projeto, contudo pode trazer muitos riscos quando não é feita de uma forma controlada. Uma 

situação que pode ocorrer com frequência e trazer bastantes problemas à solução é, por exemplo, 
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quando a equipa de roll-out’s, ao implementar a plataforma X num cliente da entidade X, mexe na 

solução sem a supervisão da equipa de produto (os arquitetos da solução), dando origem a erros que, 

numa primeira fase podem não ser visíveis, no entanto a longo prazo podem trazer bastantes 

problemas à solução principal. 

Além dos pontos de melhoria identificados previamente, existe uma situação que foi identificada pelo 

autor e pelo gestor de projeto, que se prende com a dificuldade que os consultores sentem no processo 

de gestão de incidentes de produção e de necessidades corretivas/evolutivas. A não definição de um 

processo de gestão de incidentes de produção e de necessidade corretivas/evolutivas leva a que cada 

consultor siga os passos que melhor entender. Desta forma, é extremamente fácil saltarem passos no 

processo, deixando uma lacuna de informação que depois se reflete na análise dos resultados obtidos. 

Com a introdução da software Jira e da abordagem ágil no projeto que está a ser desenvolvido na 

entidade X, é crucial que todos os passos sejam seguidos, pois só desta forma é possível aproveitar 

todo o potencial que o Jira e a abordagem ágil têm para oferecer. Para os consultores recéns integrados 

no projeto a definição deste processo de gestão de incidentes de produção e necessidades 

corretivas/evolutivas é também de extrema importância, pois no projeto que está a ser desenvolvido na 

entidade X existe alguma rotatividade de consultores, principalmente de consultores com um perfil mais 

júnior e que não têm conhecimento dos processos em causa. Desta forma, a introdução destes dois 

processos facilitaria a integração de consultores com perfil mais júnior e também de consultores recéns 

integrados no projeto. 

Para combater as situações mencionadas o autor, juntamente com a administração da Novabase e a 

gestão de projetos concluíram que a melhor forma de resolver os problemas identificados seria de uma 

forma progressiva, tendo reuniões semanais com a equipa de projeto para averiguar qual era a posição 

da mesma em relação aos problemas descritos anteriormente e ouvir as suas propostas de melhoria, 

de modo a envolver a equipa neste projeto de mudança e “chamá-los” a contribuir para a solução.  

5.2 PROPOSTAS DE MELHORIA 

Foram abordados, na secção anterior, quatro problemas que o projeto enfrenta atualmente. De modo 

a combatê-los, foram organizadas várias reuniões, onde estiveram presentes a equipa, gestor e diretor 

de projeto, e várias pessoas ligadas à administração da Novabase. A primeira reunião teve como 

objetivo expor à equipa os problemas que foram identificados, pois muitas vezes os mesmos não são 

tão percetíveis à primeira vista. Os problemas foram debatidos pela equipa de projeto e foi encontrada 

a primeira solução para combater um dos problemas. A solução proposta foi realocar progressivamente 

a equipa para a sede da Novabase, com o intuito de combater o primeiro problema abordado na secção 

anterior. Esta solução foi bem recebida por todos os membros da equipa de projeto, pois reconheceram 

que trabalhar remotamente poderia trazer muitas vantagens, entre as quais, trazer um distanciamento 

dos técnicos da entidade X, permitindo assim que os consultores da Novabase sejam mais eficientes 

nas suas tarefas, pois não são constantemente incomodados pelos técnicos da entidade X.  
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De seguida, foi abordado o problema das equipas e dos seus respetivos papéis. A não definição dos 

papéis de cada equipa foi considerado a principal causa que levou à desorganização das equipas no 

passado, onde os consultores que eram da equipa de produto muitas vezes passavam para a equipa 

de suporte a produção, ou consultores da equipa de roll-out’s, alteravam a solução (plataforma X) sem 

o conhecimento da equipa de produto, situação que podia despoletar diversos erros só identificados à 

posteriori. Dessa forma, foi sugerido dividir a equipa de projeto em três pequenas equipas, uma 

destinada a debater que papéis a equipa de suporte a produção devia ter, a segunda equipa debateu 

os papéis da equipa de produto, e finalmente a terceira equipa discutiu os papéis da equipa de roll-

out’s. Foi possível observar que devido ao facto de haverem pessoas, com experiências muito 

diversificadas, das várias equipas do projeto (suporte a produção, produto e roll-out’s) nas equipas que 

foram formadas para discutir os papéis, os inputs obtidos foram bastante positivos e enriquecedores. 

No final foi feito um brainstorming a partir das ideias das três equipas formadas para discutir os papéis, 

permitindo assim haver uma coerência dentro de cada uma. Contudo, existem papéis que se 

sobrepõem entre equipas, e para ultrapassar esse obstáculo foi marcada uma nova reunião com o 

objetivo de clarificar e agrupar as ideias de cada equipa. 

Na segunda reunião, onde estavam presentes os mesmos membros da anterior, cada equipa 

apresentou as suas ideias aos restantes participantes, e as mesmas foram debatidas entre todos. Nesta 

reunião os papéis do gestor de projeto foram também discutidos entre todos os elementos presentes, 

pois com a abordagem ágil esta figura deixa de existir e passa a haver um scrum master.  No 

seguimento do brainstorming foi possível chegar a um consenso. As ideias foram posteriormente 

organizadas e representadas numa matriz RACI, apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1 - Matriz RACI 

Atividade  Equipa de 
Suporte  

Equipa de 
Produto 

Equipa de 
Roll-Out’s  

Scrum 
Master 

Conceber e implementar 

soluções para responder às 

necessidades identificadas 

pelo cliente, de correção 

e/ou evolução, e alterações 

legais da plataforma X. 

Consulted Responsible  

 

 

Informed Accountable 

Extensão ao suporte a 

produção na correção de 

incidentes estruturantes e 

transversais à solução com 

impacto na solução. 

Consulted Responsible  

 

Informed Accountable 

Documentar as soluções de 

workaround, a aplicar pela 

Consulted Responsible 

Accountable 

Informed Accountable 
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Atividade  Equipa de 
Suporte  

Equipa de 
Produto 

Equipa de 
Roll-Out’s  

Scrum 
Master 

equipa de suporte a 

produção. 

Identificar possíveis 

melhorias na plataforma X. 

Consulted Responsible Consulted Consulted 

Accountable 

Definir e validar soluções em 

conjunto com a equipa de 

rollout’s. 

 Responsible Consulted Accountable  

Validar os scripts de teste 

preparados pela equipa de 

rollout’s. 

Informed Responsible 

Accountable 

Consulted Informed 

Passagem de conhecimento 

da solução implementada. 

Consulted Responsible 

Accountable 

Informed Informed 

Controlar as passagens a 

produção. 

Consulted Responsible Informed Accountable 

Informed 

Comunicar novas soluções 

ao cliente. 

Consulted Responsible Informed Accountable 

Informed 

Partilhar o calendário de 

vencimentos. 

Responsible Consulted Informed Accountable 

Informed 

Preventivas: antecipar erros 

e comunicar ao suporte. 

Responsible 

Accountable 

 

Informed Informed Informed 

Preventivas: identificar erros 

conhecidos e aplicar 

workaround. 

Responsible 

Accountable 

 

Informed Informed Informed 

Assegurar o cumprimento 

dos service level agreements 

de resposta e de solução. 

Responsible Informed Informed Accountable 

Analisar os incidentes 

reportados. 

Responsible 

Accountable  

Informed Informed Informed 

Efetuar correções que não 

exigem alterações da 

solução nem criação de 

novas soluções, e a 

respetiva análise de impacto. 

Responsible  

Accountable 

Informed Informed Informed 

Comunicar os incidentes que 

exigem uma alteração ou 

nova solução, bem como os 

Responsible  

Accountable 

Consulted Informed Informed 
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Atividade  Equipa de 
Suporte  

Equipa de 
Produto 

Equipa de 
Roll-Out’s  

Scrum 
Master 

erros de complexidade mais 

elevada à equipa de produto. 

Implementar pedidos de 

serviço. 

Ex: horários, sindicatos (ver 

catálogo de serviço) 

Responsible  

Accountable 

Informed Informed Informed 

  Produzir e/ou atualizar os 

templates em Excel. 

Informed Responsible 

Accountable 

Consulted Informed 

  Analisar os templates em 

Excel. 

Informed Consulted Responsible 

Accountable 

Informed 

  Levantamento de 

requisitos. 

Informed Consulted Responsible  

Accountable 

Informed 

  Realizar reuniões com o 

cliente. 

Informed Consulted Responsible  

Accountable 

Informed 

  Análise e desenho do fit-

gap. 

Informed Consulted Responsible  

Accountable 

Informed 

  Implementar a solução, 

validada previamente pela 

equipa de produto. 

Informed Informed Responsible 

Accountable 

Accountable 

Informed 

  Testar as implementações. Informed Informed Responsible  

Accountable 

Informed 

  Migrar os dados. Informed Informed Responsible  

Accountable 

Informed 

  Executar o plano de cut-

over. 

Informed Informed Responsible  

Accountable 

Informed 

  Formar os formadores 

sobre o fit-gap. 

Informed Informed Responsible  

Accountable 

Informed 

  Acompanhar os 

utilizadores. 

Informed Informed Responsible  

Accountable 

Informed 

Através da análise à Tabela 1, é possível afirmar que os papéis que foram definidos para cada equipa 

abrangem todas as necessidades que o projeto apresenta, no entanto podem haver novos papéis a 

serem definidos posteriormente caso as necessidades do projeto se alterem. É percetível, através da 

análise à Tabela 1, a importância que a equipa de produto tem no projeto, visto que são responsáveis 

por diversos papéis de elevada criticidade no projeto, como é o caso de conceber e implementar as 

soluções corretivas e necessidades evolutivas que o cliente tem, atuar como a 3ª linha de suporte a 

produção, identificar melhorias que podem ser efetuadas no sistema, ou ainda efetuar a passagem de 

conhecimento tanto dentro da equipa como para os técnicos da entidade X.   
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A equipa de suporte a produção também desempenha um papel muito importante, contudo os 

consultores que fazem parte desta equipa não necessitam de ter um conhecimento tão aprofundado 

da solução como os consultores que integram a equipa de produto. Sendo a 2ª linha de suporte a 

produção, os consultores desta equipa têm alguma margem caso não consigam solucionar um 

incidente de produção, pois ainda o podem escalar para a equipa de produto que atua como 3ª linha 

de suporte. No entanto, a equipa de suporte a produção tem um papel crucial na prevenção de erros 

que possam acontecer no projeto. Realizar as preventivas, identificando erros à priori, tem um impacto 

direto no número de incidentes e necessidades corretivas que são despoletadas no futuro.  

A equipa de Roll Out’s desempenha um papel muito importante quando se trata de implementar e 

adaptar a solução já existente a outros projetos que surjam. É imperativo que esta equipa tenha pelo 

menos dois consultores com um vasto conhecimento da solução pois existem tarefas como as reuniões 

com o cliente, e a fase de implementação da solução onde é crucial ter consultores com experiência. 

No entanto, existem atividades que não necessitam de consultores com tanta experiência, como é o 

caso do levantamento de requisitos, produzir e atualizar templates no excel, migrar os dados, e 

acompanhar os utilizadores numa fase final. 

Na reunião seguinte, o objetivo foi apresentar à equipa de projeto a ferramenta scrum, sendo que vários 

elementos da equipa já estavam familiarizados com a mesma, o que torna a transição mais suave. Tal 

como foi referido anteriormente, atualmente já são utilizadas várias práticas da ferramenta scrum no 

projeto. Contudo, não basta utilizar apenas algumas, pois a ferramenta scrum deve ser aplicada como 

um todo, de modo a que a equipa de projeto possa tirar o maior benefício da mesma. Foi debatido se 

a utilização desta ferramenta se adequava a todas as equipas do projeto, e cedo concluiu-se que não 

faria sentido utilizar o scrum na equipa de suporte a produção. A ferramenta mais adequada para a 

equipa de suporte a produção é o kanban, pois esta equipa trata de incidentes que, na maior parte dos 

casos, têm datas de resolução menores que uma semana, algo que a ferramenta scrum não consegue 

comportar pois, teoricamente, o período de sprint deve ser, no mínimo, uma semana. No entanto, esta 

ferramenta é extremamente adequada às equipas de produto e de roll-out’s, pois são equipas que 

tratam de erros, alterações legais ou novas implementações, e que normalmente são planeadas com 

antecedência e têm prazos de resolução mais elevados quando comparados com os dos incidentes de 

produção. Contudo, como de momento não existem roll out’s no projeto, a ferramenta scrum apenas 

vai ser utilizada pela equipa de produto. 

Para tirar o melhor partido desta ferramenta, concluiu-se que a utilização das ferramentas atuais (Excel 

e Outlook) não serviriam o propósito. Posto isto, foi sugerido pelo autor a utilização da ferramenta Jira, 

que consiste num software de ticketing, adaptado para ser utilizado em conjunto com as duas 

ferramentas selecionadas para gerir o projeto, o scrum e o kanban. Esta solução foi do agrado de todos 

os membros da equipa de projeto, pois reconhecem a necessidade de utilizar ferramentas mais 

apropriadas do que as que são utilizadas atualmente. A ferramenta Jira permite agregar todos os 

processos que eram tratados previamente em softwares separados. Desta forma, os consultores 
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deixam de usar o Outlook como principal ferramenta para fazer a comunicação com a entidade X, sendo 

este substituído pelo Jira. No entanto, existem sempre situações em que é necessário comunicar com 

funcionários da entidade X, e que não é adequado fazê-lo através do Jira, como é o caso de 

comunicações entre a gestão de topo da Novabase e da entidade X. Nestes casos, a ferramenta mais 

adequada é o Outlook. Em relação à ferramenta Excel, o objetivo é que todos os detalhes dos incidentes 

passem a ser registados no Jira, e que progressivamente a ferramenta Excel deixe de ser utilizada 

pelos consultores da Novabase para este efeito poupando, desta forma, bastante tempo aos 

consultores da Novabase, pois na ferramenta Jira a informação encontra-se toda centralizada, ao 

contrário do Excel, onde existem diversos ficheiros para registar a informação necessária.   

Com a reestruturação que está a acontecer na equipa de projeto da Novabase, foi debatida na reunião 

mencionada anteriormente a necessidade de rever e trazer melhorias ao processo de gestão de 

incidentes de produção. As etapas do mesmo não se encontravam definidas previamente, havendo 

apenas uma ideia de quais eram os passos a seguir, com recurso aos fluxogramas que foram 

apresentados na secção 2.3.1. Contudo, foi possível desenhar uma norma para o processo de gestão 

de incidentes facilitando, desta forma, a normalização dos processos. Dado que apenas existia um 

fluxograma básico, e nenhum consultor da equipa estava familiarizado com ele, a situação mais 

frequente era cada consultor realizar os processos à sua maneira, sem nenhum critério definido 

associado. Outro dos pontos que levou à realização desta restruturação do processo de gestão de 

incidentes de produção foi a adaptação de novos elementos em cada equipa (ver Tabela 2). O primeiro 

passo passa pelo reporte ou reabertura, por parte dos técnicos da entidade X (passo 1.1 da Tabela 2) 

ou dos consultores da Novabase (passo 1.2 da Tabela 2), de um incidente, fazendo uso do software 

Jira. Desta forma, o incidente fica desde o primeiro momento registado no software, facilitando a gestão 

do mesmo quando este se encontra do lado da Novabase. Neste passo é necessário que fique 

completamente claro quem registou o incidente, quem identificou o mesmo, quais os erros que o 

incidente apresenta e por último, categorizar o incidente. Estas ações são cruciais para que exista uma 

uniformização no trabalho e no registo dos incidentes facilitando, desta forma, a tarefa dos consultores 

da Novabase quando necessitam, por exemplo, de consultar incidentes que façam parte da mesma 

solução. No segundo passo (passo 2 da Tabela 2) é feita uma revisão do registo do incidente para 

confirmar que toda a informação está completa e de acordo com o pretendido, ou para completar 

informação que possa faltar acerca do incidente. Podem ainda ocorrer situações em que o incidente 

não se trata efetivamente de um incidente, mas sim de uma necessidade corretiva/evolutiva, e a sua 

classificação é alterada de seguida.  Esta revisão é realizada pelo team leader da equipa de suporte a 

produção ou pelo gestor de projetos (passo 3 da Tabela 2). Caso o incidente esteja mal classificado ou 

falte informação relevante sobre o mesmo, o consultor da Novabase responsável pelo seguimento do 

incidente deve de imediato comunicar à entidade X quais as alterações que foram feitas ao incidente 

(passo 4 da Tabela 2). É de referir que caso o incidente careça de informação sobre o mesmo, o 

consultor da Novabase não deve proceder com a resolução do incidente e deve esperar que a mesma 

seja facultada pela entidade X (passo 6 da Tabela 2). Apenas quando possuir toda a informação e o 

incidente esteja bem classificado é que o consultor da Novabase deve dar início à resolução do mesmo. 
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Existir uma norma bem definida torna-se fundamental nestes casos, pois permite que os consultores 

mais juniores ou consultores que tenham integrado o projeto há menos tempo, tenham uma adaptação 

mais rápida às atividades do projeto e aos respetivos procedimentos.  

De seguida, caso a equipa de suporte a produção consiga solucionar o incidente ou encontre uma 

solução de workaround, a mesma é implementada (passo 8.1 da Tabela 2) no sistema e o consultor 

responsável pelo incidente dá início aos testes à solução (passo 9 da Tabela 2). Caso os testes 

apresentem um resultado positivo, o consultor deve de seguida reportar a situação à entidade X de 

modo a que a mesma realize testes à solução (passo 13 da Tabela 2). No entanto a equipa de suporte 

a produção pode não conseguir encontrar uma solução, e nesse caso tem que escalar a situação para 

a equipa de produto (passo 8.2 da Tabela 2). É necessário que haja uma comunicação fluída entre as 

mesmas, de modo a que os consultores da equipa de produto estejam a par da situação reportada pela 

equipa de suporte a produção. Posteriormente, caso a equipa de produto consiga encontrar uma 

solução (passo 20.2 da Tabela 2) para o incidente, a mesma é sujeita a testes por parte do consultor 

da equipa de produto responsável (passo 10 da Tabela 2). Este passo é de extrema importância, pois 

permite validar o comportamento da solução em ambiente real. Caso os testes sejam concluídos com 

sucesso, a entidade X é informada que pode proceder à realização dos seus testes para validar uma 

segunda vez a solução apresentada (passo 13 da Tabela 2). 

Contudo, podem existir situações em que os testes não são bem-sucedidos, quer por parte da equipa 

da Novabase (passo 12 da Tabela 2), quer por parte da equipa de técnicos da entidade X (passo 15 da 

Tabela 2). Quando tal acontece, a solução apresentada tem que ser revista pela equipa que tratou do 

incidente, e tem que ser apresentada uma solução final sem erros.  

Tal como já foi referido anteriormente, esta norma é vital para guiar os consultores da equipa de suporte 

a produção, principalmente os que ingressaram mais recentemente o projeto ou os consultores com 

um perfil mais júnior. 

Tabela 2 - Norma de resolução para o processo de gestão de incidentes de produção 

Passo Descrição 

1 Registo ou reabertura de um incidente. 

1.1 A entidade X reporta ou reabre um incidente através do software Jira. 

1.2 
A equipa de suporte a produção ou a equipa de produto deteta um incidente e regista-o 

no software Jira. 

2 

A equipa de suporte a produção faz o registo inicial do incidente, garantido que o mesmo 

é registado de acordo com a sua categoria, urgência e impacto. Caso o incidente seja 

reaberto, então é com esse registo que deve ser dada continuidade do processo. 

3 

A equipa de suporte a produção verifica se, efetivamente, o incidente é ou não um 

incidente. 

1. Se não for incidente seguir para o passo seguinte (4). Reclassifica o incidente de 

acordo com o correto 

2. Se for um incidente critico seguir para o passo 5. 

3. Se for um incidente regular seguir para o passo 6 
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Passo Descrição 

4 
A equipa de suporte informa a entidade X, por e-mail, que o incidente estava mal 

classificado, e classifica-o corretamente. 

5 
Se o incidente for considerado um incidente critico, escalar a situação para a gestão de 

projeto. 

6 

Ao iniciar a investigação de diagnostico, a equipa de suporte deve verificar se toda a 

informação do incidente está disponível para se iniciar a resolução do mesmo. Se 

existirem dúvidas ou falta de informação sobre o incidente, a entidade X deve ser 

questionada, e o processo segue para o passo 7, caso contrário o processo segue para 

o passo número 8 

7 
A entidade X responde à Novabase e o processo volta ao passo nº 6 ou 20, conforme a 

origem da questão. 

8 A equipa de suporte dá seguimento ao incidente e dá início à resolução do mesmo. 

8.1 
Se a equipa de suporte encontrou uma resolução para o incidente, o processo segue para 

o passo nº9 

8.2 
Caso a equipa não encontre uma resolução então deve escalar para a equipa de produto 

e o processo segue para o passo 20. 

9 
Encontrada a solução ou workarround, a equipa de suporte procede à sua 

implementação. 

10 
Após recuperação do incidente, a equipa que implementou a solução deve testar a 

mesma. 

11 Se os testes à solução tiveram um resultado positivo, seguir para o passo 13 

12 Se os testes à solução não tiveram um resultado positivo, seguir para o passo 18. 

13 Solicitar execução de testes à entidade X. 

14 A entidade X realiza testes e aceita a solução. O processo segue para o passo 16. 

15 
A entidade X realiza testes e não aceita a solução. Dessa forma o processo segue para 

o passo nº18. 

16 
A equipa de suporte recebe informação da entidade X sobre a aceitação da resolução e 

fecha o incidente. 

17 
A equipa de suporte recebe informação de que a solução não foi aceite pela entidade X. 

O processo segue para o passo nº 18. 

18 Solução testada e/ou rejeitada pela entidade X 

18.1 
A solução testada e/ou rejeitada pela entidade X foi proposta pela equipa de produto. O 

processo segue para o passo 20. 

18.2 
A solução testada e/ou rejeitada pela entidade X foi proposta pela equipa de suporte. O 

processo segue para o passo 19. 

19 

A equipa de suporte não encontrou uma solução para o incidente e escalou para a equipa 

de produto, que deve retomar a investigação e diagnostico. Se existirem dúvidas ou falta 

de informação sobre o incidente, a entidade X deve ser questionada e o processo segue 

para o passo 7. 

20 Resolução do incidente da responsabilidade da equipa de produto. 

20.1 
Se a equipa de produto não encontrou uma resolução então deve ser aberto um erro de 

projeto e o incidente é fechado. 

20.2 Se a equipa de produto encontrou uma resolução, segue-se para o passo nº22. 

22 
Encontrada a solução ou workarround, a equipa de produto procede à sua implementação 

e o processo volta ao passo nº10 para testar a solução. 

No que diz respeito às necessidades evolutivas/corretivas, dado que também não existia um 

procedimento padrão que abrangesse todos os cenários possíveis, sentiu-se a necessidade de criar 

um procedimento para as mesmas. Este procedimento padrão permite que os consultores recéns 
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integrados na equipa de produto tenham mais facilidade em entender os processos de resolução de 

uma necessidade evolutiva/corretiva. O primeiro passo da norma que foi criada (ver Tabela 3), passa 

por identificar a necessidade corretiva/evolutiva (passo 1 da Tabela 3). Esta pode surgir tanto via gestão 

de incidentes, como através de uma abertura de um pedido por parte da entidade X. De seguida, a 

equipa de produto dá seguimento ao issue criado e um consultor é nomeado para ficar responsável da 

análise do mesmo (passo 2 da Tabela 3). Este passo é crucial para evitar duplicações de issues e, 

dessa forma, não haver dois consultores a analisar o mesmo issue em simultâneo. A necessidade é 

depois inserida no product backlog (passo 3 da Tabela 3). Após uma primeira análise à necessidade 

corretiva, a mesma é atribuída ao consultor/equipa de consultores da equipa de produto que tenha mais 

experiência com o tema em questão e o issue passa a fazer parte do sprint backlog (passo 4 da Tabela 

3). Dada a natureza do projeto que está a ser desenvolvido na entidade X, que conta com diversas 

soluções bastante inovadoras, e por se tratar de um projeto extremamente complexo, existem 

consultores que têm mais experiência numa determinada solução do que outros. Esta situação não é 

favorável quando se pretende implementar práticas ágeis no projeto, no entanto é imperativo que exista 

uma passagem de conhecimento para tentar reduzir as diferenças que existem neste momento e, dessa 

forma, tornar o projeto mais ágil. Após uma segunda análise por parte do consultor/equipa responsável 

por resolver o issue, o(a) mesmo(a) deve procurar na base de dados (passo 4 da Tabela 3) se existe 

algum issue com características similares, de modo a auxiliar na resolução do issue atual. De seguida, 

é necessário avaliar se a solução necessita de desenvolvimento (passo 5 da Tabela 3) e, caso assim 

seja, é aberto um novo registo e o problema fica com o status “Em progresso” (passo 5.1 da Tabela 3). 

Contudo, caso a solução não necessite de desenvolvimento, o consultor/equipa responsável pelo issue, 

implementa a solução e procede aos testes da mesma (passo 5.2 da Tabela 3). Após a implementação 

da solução, o consultor/equipa responsável realiza os testes à solução desenvolvida (passo 7 da Tabela 

3). Este passo é de extrema importância pois garante que a solução entregue ao cliente se encontra a 

funcionar sem erros, e vai de encontro ao que é pedido nas especificações acordadas entre a Novabase 

e a entidade X. Realizar testes à solução também previne erros futuros que possam acontecer em 

produção e que impactem outras soluções desenvolvidas previamente. Após este passo, a solução é 

enviada para a entidade X (passo 9 da Tabela 3), e a mesma faz testes à solução. Estes testes são 

realizados por iniciativa própria da entidade X, e servem para despistar erros que possam ter passado 

nos testes realizados pelo consultor/equipa responsável pela solução. Não é frequente serem 

detetados erros nos testes realizados pela entidade X no entanto, quando essa situação ocorre (passo 

11.2 da Tabela 3), a solução é devolvida para a Novabase (passo 15 da Tabela 3) e o consultor/equipa 

responsável pela solução escala a mesma para o gestor da equipa de produto (passo 16 da Tabela 3). 

Nesta fase, o gestor da equipa de produto decide se faz sentido continuar a trabalhar na solução (passo 

17.1 da Tabela 3) ou o issue deve ser cancelado (passo 17.2 da Tabela 3). Contudo, se a solução 

apresentada pelo consultor/equipa responsável for validada pela entidade X, a mesma é considerada 

fechada (passo 12 da Tabela 3) e o consultor/equipa responsável preenche toda a documentação 

necessária para fechar o issue (passo 13 da Tabela 3). 
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Tabela 3 - Norma de resolução para o processo de gestão de necessidades evolutivas/corretivas 

Passo Descrição 

1 
Um issue foi identificado e/ou chegou via gestão de incidentes. A equipa de suporte 

regista o issue no software Jira 

2 
O gestor de problemas nomeia um consultor responsável para realizar a gestão das 

atividades de investigação e resolução do issue. 

3 
O consultor responsável analisa o issue e atribui o mesmo ao product backlog, para que 

seja considerado no próximo sprint a ser realizado.  

4 

Após o issue ser selecionado para o sprint backlog, é atribuída uma equipa/consultor para 

proceder à investigação e diagnostico do problema. Existindo uma base de dados de 

erros conhecidos deve-se procurar se este erro já tem uma resolução conhecida.  

5 Verificar se é necessário desenvolvimento 

5.1 

Se a solução encontrada necessita de desenvolvimento, é aberto um registo via processo 

de gestão de alterações, e o problema fica no status “Em progresso” até ao final do ciclo 

de gestão de alterações. O processo segue para o passo nº16 

5.2 
Se a solução encontrada não implica desenvolvimento, então o processo segue para o 

passo nº6. 

6 
A equipa a que está atribuído o problema aplica as ações identificadas para a resolução 

do mesmo. 

7 A resolução aplicada é testada. 

8 
Se os testes tiveram sucesso, o processo segue para o passo nº9, caso contrário segue 

para o passo nº 16. 

9 
O problema é colocado no status “Em Testes” e a entidade X é informada. É então 

solicitado à entidade X que proceda com os seus testes. 

10 
A entidade X realiza os testes e aceita a solução. O processo segue para o passo 

seguinte, caso contrário o processo segue para o passo nº 14. 

11.1 
A entidade X informou que os testes e a solução foram aceites. Processo segue para o 

passo nº 12. 

11.2 
A entidade X informou que os testes e a solução não foram aceites. Processo segue para 

o passo nº 15 

12 
A equipa recebeu confirmação do resultado positivo dos testes e aceitação da solução e 

informa o coordenador do problema.  

13 

O consultor responsável atualiza a informação que entender necessária para completar 

o registo do problema, e caso o mesmo ainda não esteja registado na BD de erros 

conhecidos procede ao seu registo. 

14 O consultor responsável fecha o problema e informa o gestor de problemas 

15 
A solução foi rejeitada pela entidade X e a equipa volta a colocar o problema no status 

“Em progresso” e notifica o consultor responsável.  

16 O consultor responsável escala a situação para o gestor de problemas 

17 Decisão do Gestor de Problema sobre continuar ou não a investigação do problema. 

17.1 

O Gestor de Problema com base na informação disponível decide se a equipa deve ou 

não continuar com a investigação do problema. Caso decida continuar a investigação o 

processo volta ao passo nº4. 

17.2 
O Gestor de Problema decide que não se deve continuar a investigação do problema e 

procede ao cancelamento do mesmo. 

18 
Ao longo de todo o processo o Gestor de Problema deve ir informando o Gestor de serviço 

do pondo da situação. 

19 
Mensalmente, o gestor de problemas deve rever os registos de problemas o software Jira 

e preparar/extrair os relatórios dos KPI definidos. 
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Passo Descrição 

20 
Com os relatórios de KPI’s prontos, o gestor de problemas reúne e/ou partilha os mesmos 

com o gestor de serviço para serem incorporados no relatório de serviço mensal 

 

5.3 ANÁLISE DE STAKEHOLDERS E DO RISCO ASSOCIADO 

5.3.1 Análise de stakeholders 

Devido a todas as alterações que foram mencionadas nas secções anteriores, surgiu a necessidade 

de entender quem irão ser os novos intervenientes no projeto que está a ser desenvolvido na entidade 

X. A análise de stakeholders apresenta um grande impacto no projeto pois até agora não existia uma 

análise onde fosse evidente quais são os vários intervenientes do projeto, e o impacto que têm no 

mesmo.  

Devido ao facto de terem sido definidos, na Tabela 1, os novos papéis de cada equipa no projeto da 

entidade X, e da mudança de uma abordagem de gestão de projetos tradicional para uma abordagem 

ágil, foi construída a Tabela 4 onde se pode observar todos os stakeholders que apresentam relevância 

para o projeto. Esta serve para entender qual é o interesse dos mesmos no projeto, o seu impacto, o 

que podem oferecer ao projeto, e ainda os riscos associados a cada um. Por conseguinte, esta análise 

é também extremamente importante para a gestão de projetos pois restringe-se apenas aos 

stakeholders que de facto apresentam um impacto considerável no projeto. Desta forma, a gestão de 

projetos consegue tomar diversas decisões com base nesta análise. No que diz respeito à mitigação 

dos riscos associados a cada stakeholder, esta análise prova-se crucial para ajudar o gestor de projeto 

nessa tarefa.  

Tabela 4 - Análise de Stakeholders 

Stakeholder Interesse no projeto 
Impacto 

no projeto 
O que o projeto espera 

do stakeholder 

Atitudes e/ou riscos 
associados ao 

stakeholder 

Entidade X - 

Presidente do 

Conselho 

Diretivo 

- Garantir que a 

plataforma X está em 

funcionamento e que 

não apresenta erros 

para os utilizadores 

finais. 

- Elevado - Acesso aos recursos 

dentro da entidade X. 

- Falta de apoio à 

equipa de projeto da 

plataforma X. (R1) 

Novabase -

Diretor do 

Projeto 

- Estabelecer a ponte 

entre a Novabase e a 

entidade X no que diz 

respeito à gestão de 

topo do projeto. 

- Elevado Facilitação e fluidez da 

comunicação entre a 

Novabase e a entidade X. 

- Falha de 

comunicação com a 

gestão de topo (R2) 

- Falta de 

acompanhamento da 

gestão de topo da 

entidade X, no que diz 
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Stakeholder Interesse no projeto 
Impacto 

no projeto 
O que o projeto espera 

do stakeholder 

Atitudes e/ou riscos 
associados ao 

stakeholder 

respeito aos 

desenvolvimentos do 

projeto. (R3) 

Novabase -

Gestor do 

Projeto / 

Scrum Master 

- Gerir o projeto 

diariamente. 

 

- Elevado - Motivar todos os 

stakeholders envolvidos. 

- Gestão eficaz do projeto.  

- Ajudar as várias equipas a 

cumprir as suas tarefas, 

com recurso à abordagem 

ágil. 

- Falha no 

acompanhamento dos 

pedidos e 

modificações às 

especificações feitos 

pelo cliente são 

realizados. (R4) 

Team Leader 

- Equipa de 

Suporte a 

Produção 

- Estabelecer a ligação 

com os team leaders 

das equipas de produto 

e roll-out’s, e com o 

gestor de projeto/scrum 

master. 

- Elevado - Alocação eficiente dos 

consultores da equipa de 

suporte a produção às 

várias tarefas da equipa. 

- Resolução de tarefas que 

se encontrem no âmbito da 

equipa de suporte a 

produção. 

- Dar suporte, caso seja 

necessário, aos consultores 

da equipa de suporte a 

produção para garantir que 

todas as tarefas são 

cumpridas dentro dos 

prazos. 

- Equipa de suporte a 

produção não cumpre 

todas as suas tarefas 

dentro dos prazos 

estipulados e dentro 

das especificações 

acordadas. (R5) 

 

Team Leader 

- Equipa de 

Produto 

- Estabelecer a ligação 

com os team leaders 

das equipas de suporte 

a produção e roll-out’s, 

e com o gestor de 

projeto/scrum master. 

- Elevado - Alocação eficiente dos 

consultores da equipa de 

produto às várias tarefas da 

equipa. 

- Resolução de tarefas que 

se encontrem no âmbito da 

equipa de produto. 

- Auxiliar os consultores da 

equipa de produto e, 

quando necessário, da 

equipa de suporte a 

produção, nas suas tarefas, 

para garantir que estas são 

solucionadas dentro dos 

prazos acordados. 

- Equipa de produto 

não cumpre todas as 

suas tarefas dentro dos 

prazos estipulados e 

dentro das 

especificações 

acordadas. (R6) 

Team Leader 

- Equipa de 

Roll-out’s 

- Estabelecer a ligação 

com os team leaders 

das equipas de produto 

e suporte a produção, e 

com o gestor de 

projeto/scrum master. 

- Elevado - Alocação eficiente dos 

consultores da equipa de 

produto às várias fases do 

roll-out e às tarefas das 

mesmas. 

- Resolução de tarefas que 

se encontrem no âmbito da 

equipa roll-out’s. 

- Auxiliar os consultores da 

equipa de roll-out’s nas 

- Equipa de roll-out’s 

não cumpre todas as 

suas tarefas dentro dos 

prazos estipulados e 

nem todas as fases do 

roll-out são cumpridas. 

(R7) 
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Stakeholder Interesse no projeto 
Impacto 

no projeto 
O que o projeto espera 

do stakeholder 

Atitudes e/ou riscos 
associados ao 

stakeholder 

suas tarefas, para garantir 

que estas são solucionadas 

dentro dos prazos 

acordados. 

- Ajustar as necessidades 

de cada cliente à plataforma 

X. 

Equipa de 

Suporte a 

Produção 

- Garantir que todas as 

tarefas, que se 

encontrem dentro do 

âmbito da equipa de 

suporte a produção, 

sejam solucionadas o 

mais eficientemente 

possível. 

- Elevado - Solucionar todas as 

tarefas que estejam 

relacionadas com a equipa 

de suporte a produção.  

- Cumprimento dos prazos 

acordados (Service Level 

Agreements) para as 

tarefas em curso. 

- Soluções mal 

parametrizadas. (R8) 

- Testes às soluções 

mal efetuados. (R9) 

Equipa de 

Produto 

- Certificar-se que 

todas as tarefas 

relacionadas com a 

equipa de produto são 

resolvidas da forma 

mais célere e sem 

conterem erros. 

- Elevado - Parametrizar e 

implementar as soluções 

acordadas.  

- Prestar suporte à equipa 

de suporte a produção, e à 

equipa de roll-out’s. 

- Soluções mal 

parametrizadas. (R10) 

- Testes às soluções 

mal efetuados. (R11) 

Equipa de 

Roll-out’s 

- Assegurar que todas 

as fases dos roll-out’s 

são cumpridas, e que 

as tarefas das mesmas 

são realizadas. 

- Elevado - Desenhar as soluções que 

se adequem às 

necessidades de cada 

cliente. 

- Roll-out não abrange 

as necessidades do 

cliente. (R12) 

- Soluções mal 

parametrizadas. (R13) 

- Testes às soluções 

mal efetuados. (R14) 

Empresa S Comercializar as 

licenças da plataforma 

X.  

- Elevado - Fornecimento das licenças 

da plataforma X.  

- Falha na entrega das 

licenças. (R15) 

Diretor - 

entidade X 

- Estabelecer a ponte 

entre a entidade X e a 

Novabase no que 

respeita à gestão de 

topo do projeto. 

- Médio - Fluidez das conversações 

entre a entidade X e a 

Novabase, de modo a que 

os resultados das 

conversações tragam o 

maior benefício possível ao 

projeto. 

- Falha de 

comunicação entre a 

entidade X e a 

Novabase. (R16) 

Team Leader 

- Equipa de 

Testes da 

entidade X 

- Motivar os técnicos da 

entidade X a testarem 

as soluções propostas 

pela Novabase, com o 

objetivo de assegurar 

que as soluções foram 

bem desenhadas e 

implementadas. 

- Médio - Planeamento dos testes 

realizados pelos técnicos 

da entidade X, às soluções 

propostas e implementadas 

pela Novabase. 

- Mau planeamento 

dos testes. (R17) 

- Má gestão dos 

técnicos da entidade X. 

(R18) 

Equipa de 

Testes da 

entidade X 

- Garantir que os testes 

às soluções propostas 

- Médio - Realizar testes às 

soluções propostas pela 

- Testes mal 

realizados. (R19) 
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Stakeholder Interesse no projeto 
Impacto 

no projeto 
O que o projeto espera 

do stakeholder 

Atitudes e/ou riscos 
associados ao 

stakeholder 

pela Novabase são 

realizados. 

Novabase, com elevada 

qualidade.  

Clientes da 

entidade X / 

Utilizadores 

Finais 

- Utilização da 

plataforma X. 

- Elevado - Reportar todos os erros 

que aconteceram na 

plataforma X. 

- Dar inputs para ajudar a 

melhorar a plataforma X. 

- Não reportar 

corretamente os erros 

detetados no sistema. 

(R20) 

- Inputs dados para a 

melhoria da plataforma 

X não são fazíveis. 

(R21) 

5.3.2 Análise dos riscos associados 

A análise de stakeholders é uma ferramenta crucial para identificar qual é o interesse do stakeholder 

no projeto, o seu impacto, e as ações que o projeto espera do mesmo. Contudo, a análise de 

stakeholders é também muito importante na identificação dos riscos associados a cada stakeholder. 

Por conseguinte, é fulcral que a gestão de projeto tenha em conta estes riscos, e tenha noção da 

severidade dos mesmos. Para este efeito foi criada uma matriz de risco que engloba todos os riscos 

que foram identificados na análise de stakeholders apresentada no capítulo 5.3.1. Os riscos 

identificados foram classificados consoante a sua probabilidade de ocorrência, e o seu impacto no 

projeto que está a ser desenvolvido na entidade X. Para essa classificação foram utilizadas as 

referências presentes nas Figuras 26 e 27.  

 

Figura 26 - Referência para o impacto (Fonte:PMbook) 

 

Figura 27 - Referência para a probabilidade de ocorrência (Fonte: PMbook) 

As referências apresentadas foram definidas na segunda reunião que houve entre a equipa de projeto, 

o gestor de projeto e a administração da Novabase. Posteriormente, com base nas referências 

apresentadas, foi desenhada a matriz de risco, apresentada na Figura 28. 

Impacto Custo Tempo 

Muito Alto > 50% > 50% 

Alto 20% - 50% 20% - 50% 

Moderado 10% - 20% 10% - 20% 

Baixo 5% - 10% 5% - 10% 

Muito Baixo < 5% < 5% 

 

Probabilidade de 
Ocorrência  

Probability 

Muito Alto 70% - 95% 

Alto 50% - 70% 

Moderado 30% - 50% 

Baixo 10% - 30% 

Muito Baixo 5% - 10% 
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Figura 28 - Matriz de Risco (Fonte: Autor) 

Observando a  Figura 28, é possível identificar que os três riscos mais severos são o R1 (Falta de apoio 

à equipa de projeto da plataforma X), o R12 (Roll-out não abrange as necessidades do cliente) e o R20 

(Não reportar corretamente os erros detetados). No que diz respeito ao primeiro risco (R1), a falta de 

apoio à equipa de projeto por parte do presidente do conselho diretivo da entidade X, quase que 

impossibilita a realização do trabalho que a equipa do projeto está a desenvolver na entidade X. 

Atualmente a probabilidade de ocorrência deste risco é bastante elevada pois as relações entre a 

entidade X e a Novabase não têm sido favoráveis. De forma a mitigar este risco, foi proposto a 

realização de reuniões semanais com os membros do conselho de administração onde seriam 

discutidas todas as preocupações existentes acerca do projeto que está a ser desenvolvido na entidade 

X. Desta forma, permitia que existisse uma maior transparência e proximidade entre a entidade X e a 

Novabase, permitindo fortalecer as relações entre ambas as partes. Em relação ao segundo risco 

(R12), foi categorizado como tendo uma probabilidade de ocorrência moderada, pois a solução 

implementada no projeto da entidade X é extremamente complexa, e é algo provável que a solução 

não se adapte totalmente às necessidades do cliente. Contudo, este risco apresenta um impacto muito 

alto pois caso não seja possível adaptar a solução implementada na entidade X, em último caso terá 

de ser criada uma solução nova que esteja integrada com a solução presente na entidade X. Como 

forma de mitigação deste risco, foi proposto que em todas as equipas de roll out’s estivesse presente 

um consultor com bastante experiência na solução implementada na entidade X. Desta forma, a 

primeira análise efetuada seria mais assertiva e evitava que a equipa seguisse por um caminho menos 

correto. Por último, o terceiro risco (R20) apresenta uma probabilidade de ocorrência moderada, pois é 
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frequente ocorrerem algumas situações em que os clientes e os utilizadores da entidade X não 

reportam corretamente os erros detetados. Esta ação tem um impacto muito elevado nas atividades 

diárias da equipa de projeto da Novabase pois acabam por analisar erros reportados que carecem de 

informação ou que os seus sintomas não estão bem descritos. Para mitigar este risco foi proposto à 

equipa que despendam mais tempo na fase de análise do incidente de produção. Caso o erro reportado 

não contenha toda a informação necessária ou não façam o reporte da forma correta, os consultores 

da equipa devem devolver o erro para a entidade X e reportar a causa de devolução do erro. Desta 

forma, evitam parametrizar soluções que posteriormente necessitem de ser corrigidas devido ao reporte 

deficiente de erros. 

5.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo foram abordados os pontos de melhoria que foram identificados no projeto que está a 

ser desenvolvido na entidade X. Estes pontos de melhoria que foram identificados são cruciais para o 

desenvolvimento da dissertação, pois servem de base para os passos seguintes. Após a identificação 

destes pontos de melhoria, foram abordadas as propostas de melhoria identificadas nas reuniões que 

foram realizadas com a equipa de projeto, gestor de projeto e membros da administração da Novabase. 

Estas reuniões foram bastante enriquecedoras pois foi a partir delas que surgiram as propostas de 

utilizar as ferramentas scrum e kanban, e do software Jira. 

De seguida foram analisados os processos de gestão de incidentes de produção e de necessidades 

corretivas/evolutivas. Este passo é crucial na implementação de uma abordagem ágil pois é imperativo 

que todos os processos estejam bem definidos. Para haver agilidade no projeto os elementos que estão 

na equipa de produto têm que conhecer as normas do processo de suporte a produção e vice-versa. 

Apenas dessa forma é possível garantir que existe uma normalização das tarefas, e que o consultor 

não falha nenhum passo do processo (nomeadamente os consultores júniores e os novos consultores). 

Por último, foi realizada uma análise de stakeholders com vista a determinar quais são os novos 

intervenientes no projeto, agora que se pretende implementar uma abordagem ágil. É crucial ter esta 

informação para que cada stakeholder saiba quais são as suas responsabilidades e impacto no projeto.  
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6 IMPLEMENTAÇÃO DA ABORDAGEM ÁGIL 

No presente capítulo irão ser abordadas as duas ferramentas ágeis que foram selecionadas para serem 

implementadas no projeto. No capítulo 6.1 será apresentada a ferramenta kanban e a sua 

implementação através do software Jira. No capítulo 6.2 é abordada a ferramenta scrum e as práticas 

que foram seguidas durante o processo de implementação da mesma no software Jira. Estas duas 

ferramentas vêm dar resposta aos pontos de melhoria identificados no capítulo 5.1. 

6.1 KANBAN 

6.1.1 Descrição de implementação 

Durante as várias reuniões que ocorreram, as quais já foram descritas nos capítulos anteriores, foi 

possível chegar à conclusão que a ferramenta ágil mais apropriada para tratar os incidentes de 

produção é o kanban. Numa primeira fase, foi proposto a implementação de um quadro kanban físico, 

onde seria possível registar todas as informações relacionadas com os incidentes de produção que 

estavam a ser tratados no momento. No entanto, foi proposta numa fase posterior, a utilização do 

software Jira, visto que o mesmo consegue comportar um quadro kanban virtual, facilitando, desta 

forma, o processo de registo de incidentes de produção no mesmo. Sendo a Novabase uma empresa 

de IT, esta solução foi muito bem recebida pela equipa de projeto, pois transmite o espírito digital que 

a empresa tem nos seus genes. Desta forma, os consultores da equipa de projeto não têm que perder 

tempo a registar os incidentes em duplicado, de forma virtual e física, tratando o software de fazer essa 

gestão. 

A implementação da ferramenta kanban passou por configurar o software de acordo com as 

necessidades do projeto. Para existir uma coerência com os termos já utilizados no projeto, foi 

necessário personalizar o Jira. Desse modo, foi criado um novo tipo de Issue, o INCPR, que é a sigla 

utilizada em projeto para denominar os incidentes de produção, com o objetivo de ir de encontro à sigla 

utilizada pelo cliente e facilitar o processo de adaptação à ferramenta. Ao mesmo tempo, foi associado 

um workflow simplificado, com base no que foi definido na secção 5.2.1. Na Figura 29 é possível 

observar o workflow que se encontra associado aos issues INCPR.  
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Figura 29 - Workflow INCPR (Fonte: Jira) 

Além do workflow criado, foram definidos 15 campos, 11 dos quais novos no sistema, com o objetivo 

de tornar o software o mais coerente com o que era utilizado pelos consultores da Novabase quando 

o registo dos incidentes de produção era efetuado no ficheiro Excel. Os 15 campos são os seguintes:  

 Client ID: Este campo tem como objetivo registar a referência utilizada pelo cliente, visto que 

o software Jira utiliza uma referência própria para registar todas as atividades que são 

reportadas.  

 Prioridade: Foi criado este novo campo pois é de extrema importância que os consultores da 

Novabase saibam qual é a urgência na resolução dos incidentes que lhe foram atribuídos. Esta 

prioridade é identificada pela entidade X 

 Assignee: Neste campo é possível identificar o consultor da Novabase que irá ficar 

responsável pela resolução do incidente de produção. 

 Reporter: Este campo serve para identificar a pessoa que foi responsável pelo reporte do 

incidente de produção. 

 Descrição: Uma breve, mas incisiva descrição sobre o incidente que está a ser reportado, de 

modo a que o consultor responsável pelo mesmo tenha todos os dados para completar a sua 

tarefa.  

 Attachement: O software Jira permite adicionar anexos quando se cria um incidente de 

produção. Neste campo o reporter pode adicionar anexos que ajudem o assignee a resolver o 

incidente.  

 Data expectável de fecho: Neste campo o consultor da Novabase deve estimar uma data para 

a resolução do incidente.  

 Tipo: Este campo permite que o consultor classifique o incidente conforme o seu tipo. Existem 

5 tipos de classificação que o consultor pode atribuir: 1 - Questão funcional, 2 - Pedido (de 
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serviço ou evolutiva), 3 - Utilização Errada, 5 - Erro, e 9 - Não aplicável. Dos tipos que foram 

enumerados, o consultor deve escolher o mais apropriado a cada caso.  

 Breve justificação: Cabe ao consultor detalhar neste campo quais foram as alterações 

efetuadas. 

 Recorrência do erro: Neste campo os consultores da Novabase devem clarificar se o erro é 

conhecido, desconhecido ou colateral  

 Components: Este campo serve para identificar a área onde o incidente de produção está 

inserido.  

 Funcionalidade: Representa uma subárea dos components, onde cada consultor deve inserir 

o incidente de produção na subárea respetiva.  

 Sistema: Neste campo o consultor tem a possibilidade de selecionar em que sistema foi 

efetuada a parametrização. 

 Referência da solução de contingência: Este campo é utilizado para registar a referência 

atribuída à solução de workaround (contingência). 

 Entidade Afetada: No que diz respeito a este campo, é possível o consultor detalhar qual foi 

o cliente da entidade X que foi afetado pelo incidente ocorrido. 

 

Figura 30 - Janela de criação de um issue do tipo incidente de produção (Fonte: Jira) 

A partir do momento em que um incidente de produção é registado no Jira software, o mesmo é 

automaticamente colocado no quadro kanban. Na Figura 31 é possível observar como está desenhado 

o quadro no software Jira. 
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Figura 31 - Quadro Kanban (Fonte: Jira) 

A partir do quadro Kanban, os consultores da Novabase têm a capacidade de aplicar filtros 

customizados consoante as suas necessidades. Sendo assim, o software dá a possibilidade aos 

consultores de apenas verem os seus incidentes, ou de analisarem incidentes relacionados com uma 

área em específico, sendo extremamente vastas as possibilidades que os filtros oferecem. É possível 

também elaborar relatórios com base nesses mesmos filtros, sendo que estes são apresentados 

maioritariamente através de gráficos de barras, gráficos circulares e gráficos de linhas.  

O cumulative flow diagram apresentado na Figura 32 foi uma das ferramentas escolhidas para analisar 

o estado do projeto no que diz respeito ao suporte a produção. Esta ferramenta foi escolhida em 

detrimento de outras que o sistema disponibiliza, pois apenas era possível fazer uma análise aos dados 

de 2018 utilizando esta ferramenta. 

 

Figura 32 - Cumulative flow diagram (Fonte: Jira) 
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A implementação da ferramenta kanban no projeto que está a ser desenvolvido na entidade X deu-se 

por concluída no dia 21 de junho, tendo sido utilizada a semana posterior para fazer testes ao Jira e 

corrigir erros que foram detetados. De seguida é apresentada uma análise de resultados que foi 

realizada com o objetivo de expor as melhorias que a introdução da abordagem ágil trouxe ao suporte 

a produção. 

6.1.2 Análise de resultados 

A introdução da abordagem ágil trouxe vários benefícios à equipa do projeto pois permitiu que os 

incidentes sejam geridos de uma forma mais eficiente, e que cada elemento saiba, de uma forma mais 

célere, quais são as tarefas que tem para realizar. No entanto, o software Jira permite analisar os 

resultados obtidos com a introdução do kanban e através dessa análise é possível quantificar os 

benefícios que a abordagem ágil trouxe ao projeto. Para isso foram analisados os resultados dos dois 

primeiros meses em que se utilizou o Jira e os dois meses equivalentes do ano transato. Assim sendo, 

os dois meses escolhidos foram os de julho e agosto, sendo que os resultados de 2019 já são obtidos 

através do Jira enquanto que para os resultados de 2018 teve de ser realizada uma análise em Excel 

para normalizar os dados com as métricas ágeis que são utilizadas no Jira. Para a análise de resultados 

foi utilizada a métrica ágil cumulative flow diagram, e de seguida são apresentados os resultados da 

análise realizada para os incidentes de produção: 

 

Figura 33 - Cumulative flow diagram - julho 2018 (Fonte: Autor) 
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Figura 34 - Cumulative flow diagram - agosto 2018 (Fonte: Autor) 

Podemos observar através do cumulative flow diagram apresentado na Figura 33 que para o mês de 

julho ocorreram perto de 55 incidentes de produção. No entanto, destaca-se um padrão bastante 

acentuado na linha dos incidentes “Em curso”. Segundo o descrito no capítulo 3.4, quanto mais espessa 

é a linha, menor é a eficiência da equipa nesta etapa. Observando o gráfico presente na Figura 33, é 

evidente que a partir do dia 10/07/2018 a equipa de suporte a produção não estava a conseguir 

responder aos incidentes com a eficiência requerida, pois a linha “Em curso” foi tornando-se cada vez 

mais espessa a partir dessa data, sendo que essa situação foi-se agravando até ao final do mês.  

Em relação ao mês de agosto de 2018 apesar de a situação ter melhorado relativamente ao mês de 

julho de 2018, continuam a haver sinais de falta de eficiência da equipa. Neste gráfico é possível que 

observar que a partir do dia 15 e até ao dia 31 a linha dos incidentes em “Análise” ficou mais espessa, 

o que significa que a equipa demorou mais tempo do que o normal a analisar os incidentes de produção. 

No entanto, comparativamente com o mês de julho, a linha dos incidentes “Em curso” não era tão 

espessa, o que representa um aumento da eficiência nesta fase. Contudo, tal situação também pode 

ter sido resultante do facto de a equipa de suporte a produção ter passado mais tempo a analisar os 

incidentes, garantindo assim que quando os mesmos chegavam à fase “Em curso” eram solucionados 

mais rapidamente.  

De seguida, podemos observar os gráficos dos meses de julho e agosto do ano de 2019 (Figura 35 e 

Figura 36), que correspondem aos dois primeiros meses de utilização do software Jira. O Jira foi 

parametrizado e implementado entre os meses de março e junho de 2019, tendo começado a ser 

utilizado a partir do mês de julho. No entanto apenas no mês de agosto é que a equipa deixou de utilizar 

a ferramenta Outlook e Excel para comunicar com a entidade X e registar os issues respetivamente. 

No entanto a introdução das práticas ágeis, como as daily meetings, e a ferramenta Jira, vieram dar à 

equipa um controlo sobre os issues que estão a ser tratados que dantes não existia. 
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Figura 35 - Cumulative flow diagram – julho 2019 (Fonte: Autor) 

 

Figura 36 - Cumulative flow diagram – agosto 2019 (Fonte: Autor) 

De acordo com os gráficos apresentados, e comparando os mesmos com os meses de julho e agosto 

de 2018, é possível observar uma clara melhoria da eficiência da equipa na resolução dos incidentes 

de produção. Apesar de no mês de julho de 2019 o número de incidentes de produção ter sido 

relativamente baixo quando comparado com os outros meses em análise, e de ter sido também o mês 

de introdução à ferramenta Jira, é possível afirmar que o resultado alcançado foi superior às 

expectativas. No mês de julho, sendo um período de transição, foi pedido à equipa o esforço extra de 

registar os detalhes dos incidentes tanto na folha de excel, como no Jira. Era expectável que esse 

trabalho extra fosse ter impacto na eficiência de resolução dos incidentes, no entanto devido ao facto 

de o número de incidentes ter sido relativamente baixo, permitiu à equipa que a transição fosse bastante 
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suave. Como é possível observar, a espessura das várias linhas que representam os estados “To Do”, 

“Assignados”, “Análise” e “Em curso” é menor comparativamente à espessura das linhas do gráfico de 

julho de 2018. Em relação ao mês de agosto de 2019, houve um número extremamente elevado de 

incidentes de produção, o que serviu como um bom teste para a equipa de suporte a produção perceber 

os benefícios que a abordagem ágil pode trazer ao projeto. Como é possível observar através da 

análise do gráfico, as espessuras das linhas dos vários estados são relativamente baixas, o que 

transmite uma eficiência elevada na resolução dos incidentes.  

6.2 SCRUM 

6.2.1 Descrição de implementação 

No seguimento do feedback obtido nas reuniões de equipa, foi posto em prática a implementação da 

ferramenta scrum com o auxílio do software Jira.  

Na fase inicial, todos os ficheiros onde eram registadas as necessidades corretivas/evolutivas tiveram 

de ser mapeados no Jira. Foi ainda desenhado o workflow das necessidades corretivas/evolutivas com 

base no que foi definido no capítulo 5.2Erro! A origem da referência não foi encontrada.. O mesmo 

é apresentado na Figura 37.  

 

Figura 37 - Workflow necessidades corretivas/evolutivas (Fonte: Jira) 

Houve a necessidade de criar dois novos issue types no Jira: ERRO (associado às necessidades 

corretivas) e PED (associado às necessidades evolutivas). Para os issue types ERRO e PED, surgiu a 

necessidade de mapear o software e criar novos campos no preenchimento dos mesmos.  
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Foram definidos 12 campos, 6 dos quais novos no Jira. Desta forma, torna-se mais simples o processo 

de registo das ocorrências a que os consultores da Novabase são submetidos. Os 12 campos são os 

seguintes:  

 Client ID: O objetivo deste novo campo é registar a referência utilizada pelo cliente, visto que 

o software Jira utiliza uma referência própria para registar todas as atividades que são 

reportadas.  

 Prioridade: Foi criado este novo campo pois é de extrema importância que os consultores da 

Novabase saibam qual é a urgência na resolução das necessidades corretivas/evolutivas. 

 Assignee: Neste campo é possível identificar o consultor da Novabase que irá ficar 

responsável pela resolução do PED/ERRO. 

 Reporter: Este campo serve para identificar a pessoa que foi responsável pelo reporte do 

ERRO/PED. 

 Components: Este campo serve para identificar a área onde as necessidades 

corretivas/evolutivas estão inseridas. 

 Descrição: Uma breve, mas incisiva descrição sobre a necessidade corretiva/evolutiva que 

está a ser reportada, de modo a que o consultor responsável pela mesma tenha todos os dados 

para completar a sua tarefa. Este campo foi criado especificamente para este projeto. 

 Attachement: O software Jira permite adicionar anexos quando se cria uma necessidade 

evolutiva/corretiva. Neste campo o repórter pode adicionar anexos que ajudem o assignee a 

resolver o ERRO/PED.  

 Data expectável de fecho: Neste novo campo, o consultor da Novabase deve estimar uma 

data para a resolução da necessidade.  

 Dependências: Este novo campo permite registar todas as dependências que os consultores 

da Novabase identifiquem que estão relacionadas com o ERRO/PED. 

 Tipologia: Classificação da tipologia da necessidade corretiva/evolutiva com base nas 

tipologias previamente definidas do projeto. Este campo foi criado no Jira.  

 Fechado com workaround: Novo campo criado, onde o consultor da Novabase tem que 

especificar se a necessidade corretiva/evolutiva foi fechada com workaround ou não.  

 Sprint Link: Neste campo o consultor da Novabase tem a possibilidade de associar uma 

determinada necessidade a um sprint.  

Sendo que já existia uma folha em Excel para registar as necessidades corretivas e evolutivas, as mais 

recentes nessa folha tiveram de ser registadas no Jira, mesmo tendo algumas já sido resolvidas pela 

equipa da Novabase. Esta ação permite, assim, que exista um histórico recente do que foi feito pela 

equipa, sendo possível analisar diversos dados logo desde o início da utilização do software e 

relacioná-los com novas necessidades que sejam abertas futuramente. 

Após esta etapa, a equipa de projeto começou a utilizar o scrum com recurso ao software Jira. Foram 

introduzidas também as daily meetings no projeto, onde cada elemento da equipa respondia a três 
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perguntas chave: O que fizeste ontem? O que vais fazer hoje? Que impedimentos tens para realizar as 

tuas tarefas?  

É de destacar a importância das daily meetings no projeto, pois foi notória a evolução da entreajuda 

dentro da equipa, sendo que os elementos mais juniores do projeto beneficiaram bastante com a 

introdução das daily meetings. No caso dos elementos mais juniores da equipa, muitas vezes não 

procuravam ajuda para solucionar as tarefas, tentando sempre ir à procura da solução sozinhos. Essa 

atitude leva a que percam bastante tempo à procura de uma solução, quando muitas vezes o caminho 

mais simples seria recorrer aos colegas mais seniores, e dessa forma chegar à solução mais rápido. 

Com a introdução das daily meetings, os colegas mais seniores conseguem estar mais atentos ao que 

os colegas juniores têm para fazer e entender desde logo as necessidades que eles podem sentir ao 

resolver as tarefas que têm em mãos.  

O primeiro sprint do projeto realizou-se no mês de julho e foi definida uma duração de 3 semanas para 

o mesmo. A primeira fase passou por realizar o sprint planning com a equipa do projeto e dessa forma 

planear as tarefas que iam ser realizadas durante as 3 semanas. Como se tratava do primeiro sprint, 

ainda não existia uma noção clara da capacidade que a equipa teria a solucionar as tarefas, contudo o 

facto de a equipa já se conhecer há algum tempo e a gestora de projeto conhecer as valências de cada 

membro da equipa de produto, permitiu que o planeamento das tarefas fosse mais assertivo. Durante 

a fase do sprint planning, que teve a duração de 1 dia, foram selecionadas, pelos membros da equipa 

de produto, várias tarefas do product backlog. Como a equipa ainda não estava familiarizada com a 

ferramenta scrum, não foi utilizada nenhuma técnica para estimar a duração das tarefas, no entanto 

podia ter sido uma mais valia a equipa ter utilizado story points para estimar as tarefas do product 

backlog. Esta técnica permite que os vários membros da equipa do projeto façam estimativas da 

duração de resolução de cada tarefa, conforme as suas capacidades e a sua perceção da solução em 

si. Esta é uma técnica bastante utilizada na ferramenta scrum, no entanto, a equipa decidiu não utilizar 

no primeiro mês pois acreditavam que seriam mudanças excessivas ao processo que já utilizavam. 

Neste processo já utilizado pela equipa, cada pessoa que iria ficar responsável pela tarefa realizava a 

sua estimativa e essa era debatida com a gestora de projeto e com outros membros da equipa até se 

obter um consenso. Após terem sido selecionadas as tarefas do product backlog que iriam fazer parte 

do sprint backlog, deu-se início ao sprint em si, que teve a duração de 3 semanas. Após a fase de sprint 

procedeu-se ao sprint review, que consiste numa reunião onde a equipa tem oportunidade de falar 

sobre o que correu bem, o que correu pior, e as oportunidades de melhoria que cada elemento 

identificou. O sprint review também permite tirar ilações sobre se as tarefas escolhidas para integrar o 

sprint backlog foram as mais apropriadas. Após o sprint review, começou um novo ciclo de sprint, que 

decorreu no mês de agosto. De seguida, serão analisados os resultados dos dois primeiros sprints de 

modo a quantificar se a ferramenta scrum trouxe melhorias à equipa de projeto.  
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A implementação da ferramenta scrum no projeto que está a ser desenvolvido na entidade X deu-se 

por concluída no dia 21 de junho, tendo sido utilizada a semana posterior para fazer testes ao Jira e 

corrigir erros que foram detetados. 

6.2.2 Análise de resultados 

Para ser possível realizar uma comparação entre os meses em que o projeto recorreu ao scrum e em 

que ainda não o utilizava, a métrica que se considerou ser mais apropriada para o efeito foi o burndown 

chart. Esta métrica é a mais adequada para realizar esta análise visto que ainda só foram realizados 

dois sprints e não se justifica utilizar ferramentas como o velocity chart, que avalia os dados sprint a 

sprint. Para essa análise foram selecionados os meses de julho e agosto de 2019 e os meses de julho 

e agosto de 2018, de modo a obter uma comparação mais realista. Para as análises dos meses de 

julho e agosto de 2018 considerou-se um sprint com a duração de um mês, onde foram incluídas todas 

as tarefas realizadas e planeadas para esses meses. A partir desse ponto foram construídos, 

recorrendo à ferramenta Excel, dois burndown charts, um para cada mês de análise, recorrendo à folha 

de Excel que continha todos os dados necessários para realizar esta análise. Só foi possível realizar 

esta análise porque houve um registo do esforço que cada necessidade demorou a ser desenvolvida 

diariamente. Sem este controlo, não teria sido possível realizar esta análise, pois os dados estariam 

incompletos. De seguida são apresentados os dois burndown charts correspondentes aos meses de 

julho e agosto de 2018 (ver Figuras 38 e 39).   

 

Figura 38 - Burndown chart - julho 2018 (Fonte: Autor) 
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Figura 39 - Burndown chart - agosto 2018 (Fonte: Autor) 

A partir da análise dos burndown charts, podemos observar que no mês de julho de 2018 não houve 

um planeamento das tarefas eficaz por parte da equipa, pois a mesma apenas conseguiu manter-se 

no target durante os primeiros 5 dias do mês. Após os primeiros cinco dias a equipa começou a afastar-

se do target definido no planeamento inicial. É importante referir que nesta altura o planeamento das 

tarefas era realizado semanalmente, o que levava a que os consultores não tivessem tanto controlo do 

que iriam realizar ao longo do mês e não conseguiam planear as suas tarefas em conformidade. Uma 

situação que acontecia recorrentemente no projeto era os consultores planearem as suas tarefas 

apenas com base nas tarefas que tinham semanalmente pois eram as únicas que tinham conhecimento 

que iam trabalhar. Esta situação originava uma desorganização no planeamento das tarefas e quando 

surgiam novas o consultor podia ainda ter pendentes da semana anterior. Conseguimos observar esse 

efeito no burndown chart do mês de julho, pois no quinto dia é notório no gráfico um afastamento 

instantâneo do target. A mesma situação ocorreu no dia 11, onde existe outro afastamento do target e 

visto que desta vez a equipa não conseguiu dar resposta às tarefas que tinha em mãos, esse 

afastamento foi-se agravando. É importante referir que no mês de julho de 2018 o autor não estava 

presente no projeto e não pode fazer observações ao comportamento da equipa, no entanto a análise 

foi realizada em conjunto com a gestora de projeto que referiu a causa citada em cima como a principal 

para o afastamento do target definido inicialmente.  

Podemos observar a partir do burndown chart do mês de agosto de 2018 que uma situação semelhante 

ocorreu, sendo a principal causa a mencionada anteriormente. No entanto, além da dificuldade que os 

consultores da Novabase sentiam em planear as suas tarefas pois tinham um planeamento semanal, 

o facto de no mês de agosto alguns consultores terem gozado o seu direito a férias, dificultou o processo 

de planeamento de tarefas e contribuiu também para o afastamento do target que é percetível no 

burndown chart apresentado. É de notar que comparando o mês de agosto com o mês de julho notamos 

uma queda na performance da equipa. Além dos fatores já enumerados, esta diferença na performance 

durante os dois meses pode também depender de outros fatores como a dificuldade das tarefas ou de 

uma má estimativa do tempo que cada tarefa demora a resolver. 
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De seguida são apresentados os burndown chart’s dos meses de julho e agosto de 2019 (Figuras 40 e 

41), tendo sido utilizado a ferramenta scrum nestes dois meses. Os gráficos foram obtidos com recurso 

ao software Jira. 

 

Figura 40 - Burndown chart - julho 2019 (Fonte: Autor) 

 

Figura 41 - Burndown chart - agosto 2019 (Fonte: Autor) 

A primeira observação que podemos fazer, comparando os gráficos de 2019 com os do ano de 2018, 

é que o número de dias é menor. Isto deve-se ao facto de os sprints terem a duração de 3 semanas, 

ao contrário do ano de 2018 onde foram assumidos sprints de 1 mês. Esta diferença, aliada ao facto 

de as tarefas serem planeadas logo para as três semanas ao invés do que sucedia nos meses de julho 

e agosto de 2018, permitiu que houvesse um aumento de eficácia na resolução e planeamento das 

tarefas. Podemos ainda verificar que o número de horas necessárias para solucionar as tarefas do mês 

de julho e agosto do ano de 2019 é consideravelmente menor, quando comparado com o ano de 2018. 

É importante referir que nos meses de julho e agosto de 2018 a equipa teve, respetivamente, 40 e 35 

incidentes para solucionar. Nos sprints realizados nos meses de julho e agosto de 2019 a equipa teve 

planeadas 44 e 29 tarefas respetivamente. Apesar de o número de tarefas entre os meses de julho de 

2018 e 2019 ser aproximado, e dessa situação também se replicar para os meses de agosto de 2018 
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e 2019, não é correto limitar as comparações ao número de tarefas que a equipa tinha para solucionar.  

Se analisarmos os dois anos, nos meses do ano de 2018 a equipa levou aproximadamente 2300 horas 

no mês de julho e 1950 horas no mês de agosto, enquanto no mês de julho de 2019 a equipa levou 

cerca de 1200 horas e aproximadamente 900 horas no mês de agosto de 2019. Contudo, as 

comparações realizadas não se podem restringir apenas ao número de horas por tarefa, pois existem 

tarefas extremamente complexas e que requerem um tempo de resolução mais elevado. No entanto, 

ao analisar os burndown chart’s dos meses de julho e agosto de 2019 é visível o aumento de eficiência 

no planeamento e resolução das tarefas, pois no mês de julho a linha do “actual” nunca se afastou da 

linha do target que tinha sido definido no sprint planning. Esta situação é extremamente positiva e 

animadora para todos os elementos do projeto pois logo a partir do primeiro sprint conseguiram ter um 

feedback positivo da mudança para a ferramenta scrum e da utilização do software Jira. No mês de 

agosto de 2019 nota-se um pequeno afastamento da linha do “actual” da linha do “target”, no entanto 

a equipa conseguiu recuperar e no último dia cumpriu o que tinha sido delineado no sprint planning de 

agosto. O afastamento das duas linhas deveu-se em grande parte à resolução de um pacote de 

soluções que demorou mais do que era expectável, e do facto de a pessoa responsável por esse pacote 

de soluções ter estado de férias durante 4 dias do sprint. No entanto, é de destacar a dedicação da 

equipa à mudança no planeamento de tarefas pois foi notório o esforço que cada elemento dedicou na 

adaptação à abordagem ágil.  

6.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo foram abordadas as ferramentas kanban e scrum, e a sua forma de implementação. A 

ferramenta kanban foi implementada no projeto com o intuito de auxiliar a equipa de suporte a produção 

na resolução das suas atividades. A ferramenta kanban é usualmente implementada num quadro físico, 

contudo com recurso ao software Jira, foi possível parametrizar a ferramenta no software para se 

adequar às necessidades do projeto. Desta forma foram definidos vários parâmetros para introduzir na 

ferramenta e foi criado um workflow, adaptado do processo que foi definido no capítulo Erro! A origem 

da referência não foi encontrada.. A partir desta fase os elementos da equipa de suporte a produção 

começaram a utilizar a ferramenta kanban, e com base nos dados gerados foi possível realizar uma 

análise aos resultados obtidos. Foi notório, através da análise de resultados, o aumento de eficiência 

que a equipa de suporte a produção registou nos primeiros dois meses a trabalhar com a ferramenta 

kanban e com o software Jira. Por conseguinte, a ferramenta scrum também foi parametrizada no Jira 

para se adaptar às necessidades do projeto da entidade X. Foram definidos novos campos, e foi criado 

um workflow, adaptado do processo que foi definido no capítulo Erro! A origem da referência não foi 

encontrada., à semelhança do que aconteceu para a ferramenta kanban. A análise de resultados que 

foi realizada com recurso à métrica burndown chart, revelou que a equipa de produto aumentou a sua 

eficiência na resolução das necessidades corretivas/evolutivas.   
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7 CONCLUSÕES 

7.1 CONCLUSÃO DA DISSERTAÇÃO 

O objetivo do presente trabalho passava por auxiliar a Novabase a implementar a abordagem ágil no 

projeto que está a ser desenvolvido na entidade X com recurso à ferramenta Jira, e normalizar os 

processos das equipas de trabalho que constituem a equipa de projeto. Após uma revisão de literatura 

que incidiu tanto sobre a abordagem ágil como sobre a gestão de projetos tradicional, com o intuito de 

dar ao leitor uma ideia geral de como o projeto era gerido anteriormente, foram introduzidos os pontos 

de melhoria que foram identificados. Através destes pontos de melhoria, foi possível identificar soluções 

para os mesmos, e concluiu-se que a implementação de uma abordagem ágil no projeto e de certas 

ferramentas que a mesma oferece seria uma grande mais valia para o projeto que está a ser 

desenvolvido na entidade X. Do conjunto de ferramentas que a abordagem ágil oferece, foram 

selecionadas as duas que foram consideradas como as mais adequadas para utilizar no projeto. O 

kanban, ferramenta selecionada para auxiliar no processo de gestão de incidentes de produção, foi 

muito bem recebida por parte de todos os membros da equipa de suporte a produção e pela gestão de 

projeto. Esta ferramenta foi implementada no projeto utilizando o software Jira, que permite utilizar o 

kanban de uma forma mais intuitiva e digital, quando comparado com os tradicionais quadros kanban 

que estão muitas vezes presentes nas fábricas. O facto de os consultores que integram a equipa de 

suporte a produção conseguirem consultar o estado dos seus erros, com suporte a uma ferramenta 

digital e acessível como é o caso do Jira, veio reforçar a aposta que tem sido feita pela Novabase em 

implementar soluções mais digitais nos seus projetos. A ferramenta scrum, que foi escolhida para 

melhorar o processo de gestão de necessidades corretivas/evolutivas, veio trazer ao projeto uma nova 

forma de pensar sobre o planeamento das tarefas que a equipa de suporte tem para realizar. Esta nova 

ferramenta foi implementada com o auxílio do software Jira, no entanto existem processos que apenas 

estão relacionados com as pessoas e não com a ferramenta. A introdução das daily meetings no projeto 

foi uma grande mais valia pois a equipa começou a partilhar todas as dificuldades que iam surgindo. 

Isto levou a que houvesse uma maior partilha de conhecimento entre a equipa e também uma maior 

entreajuda.  

Através das análises de resultados presentes nos capítulos 6.1.2 e 6.2.2 foi possível analisar que a 

introdução das ferramentas apresentadas em cima trouxeram uma mais valia ao projeto que está a 

ser desenvolvido na entidade X. Mesmo tendo em conta as limitações que serão identificadas no 

capítulo 7.2, os resultados obtidos foram extremamente positivos. Em grande parte, os bons 

resultados devem-se à equipa de projeto, que tudo fez para se adaptar aos novos processos e 

ferramentas da forma mais célere possível. 
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7.2 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Neste capítulo serão debatidas as limitações que foram identificadas ao longo da implementação da 

abordagem ágil no projeto desenvolvido na entidade X. Estas limitações prendem-se tanto como 

limitações da ferramenta Jira como do trabalho desenvolvido nesta dissertação. 

A primeira limitação que foi identificada prende-se com o facto de a análise de resultados que foi levada 

a cabo, tanto no capítulo Análise de resultados6.1.2 como no capítulo 6.2.2, basear-se apenas em 

dados quantitativos e não ter nenhum suporte qualitativo. Como se trata de uma implementação de 

uma abordagem que influencia os processos do dia-a-dia da equipa, era muito enriquecedor conseguir 

quantificar quais foram os benefícios que cada elemento da equipa identificou. Seria também muito 

importante para o estudo em questão entender quais foram os pontos menos positivos da abordagem 

ágil que foi implementada no projeto. Este processo seria extremamente benéfico para outros projetos 

dentro e fora da Novabase que quisessem implementar uma abordagem ágil. Foi proposto a realização 

de um inquérito anónimo aos elementos da equipa, no entanto os mesmos não consideraram que fosse 

uma mais valia para já e transmitiram que seria mais benéfico realizar essa análise a longo prazo.  

A segunda limitação que foi constatada na análise de resultados presente tanto no capítulo Análise de 

resultados6.1.2 como no capítulo 6.2.2, está relacionada com o período de análise. A duração do 

período de análise é relativamente curta para uma análise desta dimensão. Sendo que a ferramenta 

tinha sido implementada recentemente e que os testes à mesma foram feitos em apenas uma semana, 

houve erros que não foram detetados nos testes e que foram posteriormente identificados pelos 

utilizadores, tendo sido corrigidos quando a ferramenta já se encontrava em utilização. Por conseguinte, 

a ferramenta ainda não se encontrava estável durante o mês de julho, o que levou a que a análise de 

resultados não fosse tão fidedigna como seria se a duração da análise fosse mais elevada.  

A terceira limitação da dissertação que foi identificada prende-se com o facto de a análise de resultados 

que foi levada efetuada não ter uma base empírica que a suporte. Após ter sido realizada uma pesquisa 

exaustiva sobre métodos apropriados para quantificar os benefícios ou pontos negativos da 

implementação de uma abordagem ágil, os únicos indicadores que conseguem avaliar 

quantitativamente são rácios financeiros como por exemplo o net present value ou o return on 

investment. Contudo, para realizar uma análise utilizando estes rácios seria necessário ter um período 

de análise mais alargado e que a informação fosse posteriormente disponibilizada pela Novabase. Por 

conseguinte, realizar uma análise desse carácter era impossível. Surgiu então a necessidade de 

adaptar as métricas que são oferecidas pela abordagem ágil para analisar os resultados do ano de 

2018 e conseguir realizar uma análise coerente. Desta forma foi possível comparar dois períodos, um 

em que era utilizada uma metodologia tradicional de gestão de projetos e outro em que já era utilizado 

uma abordagem ágil por parte da equipa.  

Foi identificada, como quarta limitação, a curva de aprendizagem que é necessária quando é 

implementada uma nova abordagem ou ferramenta numa equipa de trabalho. É expectável que no 
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início exista um período de transição, onde a equipa se adapta a uma nova realidade e a uma nova 

ferramenta, e devido a esse facto o período de análise não deveria ter sido realizado nos dois primeiros 

meses de utilização da ferramenta. No entanto, como não houve possibilidade de analisar os meses 

posteriores a agosto, pois para o mês de setembro de 2018 havia uma lacuna nos dados registados, 

e, portanto, não era possível compará-lo com o mês de setembro de 2019. Sendo assim, não era 

possível realizar uma análise fidedigna a esse mesmo mês.  

A quinta limitação que foi identificada, prende-se com o facto de os meses selecionados para realizar 

a análise de resultados apresentarem certas particularidades quando comparados com outros meses. 

Em primeiro lugar, como são meses em que vários elementos da equipa vão de férias, esse fator acaba 

por influenciar a capacidade de trabalho e eficiência da equipa do projeto. Em segundo lugar, nestes 

meses a equipa de produto dedica-se mais às necessidades evolutivas pois o sistema não é tão 

utilizado.  

A sexta limitação identificada está relacionada com o software Jira. Este software é extremamente 

completo e apresenta uma grande variedade de ferramentas que estão ao dispor dos utilizadores. 

Contudo, dado que a Novabase é uma empresa com uma dimensão considerável, a Atlassian, empresa 

que desenvolve o software Jira, desenvolveu uma solução à medida da Novabase. No entanto, esta 

solução não oferece todas as potencialidades da ferramenta, como é o caso do Marketplace do Jira, 

uma loja virtual que oferece um diverso leque de aplicações que podem ser descarregadas pelos 

utilizadores, e que permitem facilitar os processos da ferramenta Jira. Contudo, os utilizadores da 

equipa de projeto não conseguem tirar proveito desta mais valia, situação que limita bastante as 

potencialidades que a ferramenta Jira podia oferecer ao projeto que está a ser desenvolvido na entidade 

X.  

Por último, foi identificada a sétima limitação que está relacionada com a passagem de conhecimento 

que existe entre os membros da equipa. Numa abordagem ágil perfeita, não deveria haver uma 

especialização por área por parte dos membros da equipa. No entanto, no projeto que está a ser 

desenvolvido na entidade X, existe uma alta especialização de certos elementos da equipa, o que 

diminui a agilidade dentro da mesma. Esta é uma limitação que pode ir sendo ultrapassada ao longo 

do tempo através da passagem de conhecimento, contudo é um processo que demora algum tempo.  

  

7.3 REFLEXÃO SOBRE O TRABALHO EFETUADO 

O autor desta dissertação esteve a trabalhar ativamente no projeto enquanto o presente documento 

era desenvolvido. No entanto, além das tarefas que foram descritas no âmbito da dissertação, também 

esteve envolvido nas atividades de gestão de projeto, mais especificamente a dar apoio às tarefas 

diárias de gestão de projeto, o que lhe permitiu conhecer de forma mais aprofundada a realidade do 

universo da entidade X e do projeto que está a ser levado a cabo. Essa tarefa foi extremamente benéfica 
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para o autor ficar a par dos processos que estavam a ser utilizados no projeto, e visto que o mesmo já 

dura há bastante tempo, alguns processos já se encontravam desatualizados. A tarefa de reformulação 

dos mesmos só foi possível graças à participação ativa do gestor de projeto, que apesar de ter 

assumido funções à cerca de um ano e meio, tem uma vasta experiência em projetos relacionados com 

o projeto que está a ser desenvolvido na entidade X. Desta forma, o gestor de projeto conseguiu dar 

um contributo fundamental na reformulação dos processos. O papel do diretor de projeto foi crucial no 

desenvolvimento da presente dissertação. É um profissional com uma vasta experiência e acompanhou 

o projeto da entidade X desde o seu primeiro dia, algo que deu visão completamente diferente da que 

qualquer elemento da equipa pudesse ter. Esta visão foi crucial na definição dos stakeholders e na 

análise subsequente que foi levada a cabo. 

O software Jira foi uma ferramenta chave na implementação da abordagem ágil no projeto, uma vez 

que tornou o processo de adaptação às ferramentas ágeis mais intuitivo e informatizado. Dado que a 

Novabase tem uma licença do software Jira, não fazia sentido estar a utilizar outro software que tivesse 

as mesmas características. Apesar de tudo, é possível que existam softwares no mercado que sejam 

mais adequados para utilizar neste projeto que o Jira. Contudo, nunca foi posta essa hipótese e o 

objetivo de implementar o Jira no projeto foi levado a cabo. Num primeiro momento, houve alguma 

resistência à mudança por parte dos elementos da equipa de projeto, no entanto cedo perceberam as 

mais valias que o Jira podia oferecer ao projeto. A partir desse momento todos os elementos da equipa 

de projeto mostraram bastante empenho na fase de implementação do software, prestando todo o 

apoio necessário na parametrização e esclarecimento de dúvidas acerca de processos mais 

específicos.  

Em suma, a utilização das ferramentas ágeis kanban e scurm, e do software Jira vieram dar ao projeto 

uma maior agilidade nos processos de resolução de incidentes de produção, e de necessidades 

evolutivas/corretivas. A utilização destas ferramentas traduziu-se num aumento de eficácia por parte 

da equipa de projeto, que de outra forma dificilmente teria sido alcançado.   
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9 ANEXOS 

 

Tabela 5 - Áreas funcionais da Entidade X por lotes de projeto 

  Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Área Funcional Processo Lote 1 Lote 2 Lote 3   

Gerir Geral X     

Gestão 
Organizacional 

X     

Gestão 
previsional de 
pessoal 

    X 

Orientação de 
custos com o 
pessoal 

    X 

Recrutar Recrutamento 
e seleção 

   X  

Início de 
funções 

X     

Estágios e 
trabalho 
socialmente 
necessário 

X     

Prestação de 
serviços 

X     

Manter Cadastro 
pessoal 

X     

Cadastro 
profissional 

X     
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Férias X X    

Faltas  X    

Licenças X X    

Trabalho 
extraordinário 

 X    

Processos 
disciplinares 

   X  

Desenvolver Carreiras e 
cargos 

X     

Formação    X  

Louvores e 
menções 
honrosas 

   X  

Avaliação de 
desempenho 

X     

Retribuir e 
Recompensar 

Abonos e 
descontos 

X     

Despesas de 
saúde 

  X   

Deslocações 
em serviço 

  X   

Vencimentos  X     

Cessar Saídas 
temporárias  

X     

Saídas 
definitivas 

X     
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Tabela 6 - Indicadores de Desempenho do EVM 

Nome Equação Interpretação 

Planned Value (PV)   

Earned Value (EV)   

Actual Cost (AC)   

Variação do Custo (CV) CV = EV-AC 

CV = AC-PV 

CV > 0: Custo abaixo do esperado 

CV = 0: Custo igual ao esperado 

CV < 0: Custo acima do esperado 

Variação do Calendário (SV) SV = EV-PV SV > 0: Projeto está adiantado 

SV = 0: Projeto está em dia 

SV < 0: Projeto está atrasado 

Índice de Desempenho do 

Custo (CPI) 

CPI = EV / AC CPI > 1: Custo abaixo do budget 

projetado 

CPI < 1: Custo acima do budget 

projetado 

Índice de Desempenho do 

Calendário (SPI) 

SPI = EV / PV SPI > 1: Projeto encontra-se adiantado 

em relação ao previsto 

SPI < 1: Projeto está atrasado em 

relação ao previsto 
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Nome Equação Interpretação 

Budget at Completion (BAC)   

Estimate at Completion 

(EAC) 

EAC=BAC/CPI  

To-Complete Performance 

Index (TCPI) 

TCPI = (BAC-EVacum) / 

(EAC-ACacum) 

TCPI > 1: Projeto difícil de completar 

com sucesso 

TCPI < 1: Projeto fácil de completar com 

sucesso 

Variance at Completion 

(VAC) 

VAC = BAC – EAC VAC > 0: Abaixo do custo planeado 

VAC < 0: Acima do custo planeado 

 


