
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edgar Aloísio Berger 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMA ANÁLISE DA GESTÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO DO TJRS EM RELAÇÃO AO CMMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Alegre 
2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edgar Aloísio Berger 
 
 
 
 
 

 
UMA ANÁLISE DA GESTÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO DO TJRS EM RELAÇÃO AO CMMI 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso de graduação 
apresentado ao Departamento de Ciências 
Administrativas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, como requisito parcial para a 
obtenção do grau de Bacharel em Administração. 

 
Orientador: Prof. Dr. Eduardo Ribas Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Alegre 
2008 



Edgar Aloísio Berger 

 
 

 
UMA ANÁLISE DA GESTÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO DO TJRS EM RELAÇÃO AO CMMI 
 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso de graduação 
apresentado ao Departamento de Ciências 
Administrativas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, como requisito parcial para a 
obtenção do grau de Bacharel em Administração. 

 
 
 
 
 
Conceito final: 
Aprovado em ........ de .............................. de ........ 
 
 
BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
____________________________________________________________ 
  
 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
____________________________________________________________ 
Orientador – Prof. Dr. Eduardo Ribas Santos – UFRGS 
 
 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico este trabalho a todas as pessoas que fizeram e fazem parte da minha 

caminhada, em especial minha esposa, meus pais, irmãos, demais familiares e todos aqueles 

que contribuíram para minha formação cidadã.  

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao meu orientador, Professor Dr. 

Eduardo Ribas Santos e demais professores e colaboradores da Escola de Administração por 

proporcionarem um ensino superior de qualidade e reconhecido no mercado. 

Ao Departamento de Informática do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul pela oportunidade de realização do estágio final na organização. 

A todos que colaboraram para o desenvolvimento desta monografia quer do ambiente 

familiar, organizacional e acadêmico.  

A todos com quem tive o privilégio de trabalhar nesses últimos anos e que 

contribuíram para minha formação profissional. 

 

 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo verificar o nível de conformidade do 

Departamento de Informática do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul com o 

modelo Capability Maturity Model Integration (CMMI) em relação à gestão de projetos no 

desenvolvimento de sistemas de informação. Há no Departamento de Informática uma 

compilação de melhores práticas do Project Management Body of Knowledge (PMBOK) para 

gestão de projetos de Tecnologia da Informação. Delimitamos o estudo nos objetivos e 

práticas específicas das seguintes áreas de processos do CMMI: Planejamento do Projeto, 

Monitoração e Controle do Projeto e Gestão de Acordo com Fornecedores. Estas áreas são 

também conhecidas como áreas de processos básicas de Gerenciamento de Projetos do 

CMMI. Através delas foram levantados dados, analisados e, por fim, apresentadas sugestões 

de melhoria. 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 -  Organograma do Departamento de Informática ................................................... 16 

Figura 2 -  Exemplo de escopo do projeto e escopo do produto ............................................ 25 

Figura 3 -  Estrutura Analítica do Projeto em forma de gráfico............................................. 28 

Figura 4 -  Diagrama de rede desenvolvido de uma tabela de predecessores ......................... 29 

Figura 5 -  Componentes das áreas de processos................................................................... 42 

Figura 6 -  Representação contínua do CMMI ...................................................................... 43 

Figura 7 -  Representação por Estágios do CMMI ................................................................ 43 

Figura 8 -  Sinergia entre os modelos PMBOK e CMMI ...................................................... 49 

Figura 9 -  Processos da MGPTI do TJRS ............................................................................ 58 

Figura 10 - Matriz de Responsabilidades.............................................................................. 81 

Figura 11 - Lista de Verificação ........................................................................................... 82 

Figura 12 - Registro de Solução de Problemas ..................................................................... 83 

Quadro 1 - Mapeamento entre os processos e as áreas de conhecimento do PMBOK ........... 38 

Quadro 2 - Diferença de abordagem entre CMMI e PMBOK ............................................... 48 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANS  - Acordos de Nível de Serviço  

ANSI  - American National Standards Institute 

CMMI  - Capability Maturity Model Integration 

DT  - Declaração de Trabalho 

EAP  - Estrutura Analítica do Projeto 

EPM  - Enterprise Project Management  

IEEE  - Institute of Eletrical and Eletronic Engineers 

IPD–CMM  - The Integrated Product Development Capability Maturity Model 

ISO  - International Standards Organization  

ITIL  - Information Technology Infrastructure Library 

MDS  - Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas 

MGPTI  - Metodologia para Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação 

PMBOK  - Project Management Body of Knowledge 

PMI  - Project Management Institute 

PoC - Prova de Conceito 

PROCERGS - Companhia de Processamento do Estado do Rio Grande do Sul 

RUP - Rational Unified Process  

SECM  - The System Engineering Capability Model 

SEI  - Software Engineering Institute 

SW–CMM  - The Capability Maturity Model for Software 

TI  - Tecnologia da Informação 

TJRS  - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................. 12 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DO AMBIENTE ....................... 13 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA...................................................................... 18 

1.3 OBJETIVOS ........................................................................................................ 18 

1.4 JUSTIFICATIVA................................................................................................. 19 

2 REVISÃO DA LITERATURA.......................................................................... 21 

2.1 GESTÃO DE PROJETOS .................................................................................... 21 

2.1.1 Fase conceitual.................................................................................................................................. 23 

2.1.2 Fase de planejamento e organização............................................................................................... 26 

2.1.3 Fase de implementação .................................................................................................................... 30 

2.1.4 Fase do encerramento ...................................................................................................................... 33 

2.2 PMBOK ............................................................................................................... 34 

2.3 CMMI .................................................................................................................. 39 

2.3.1 Componentes das áreas de processos.............................................................................................. 40 

2.3.1.1 Componentes Obrigatórios ................................................................................... 40 

2.3.1.2 Componentes Esperados....................................................................................... 41 

2.3.1.3 Componentes Informativos................................................................................... 41 

2.3.2 Representações do CMMI ............................................................................................................... 42 

2.3.3 Níveis de Capacidade e Maturidade ............................................................................................... 43 

2.3.3.1 Nível 0 ................................................................................................................................................ 44 

2.3.3.2 Nível 1 ................................................................................................................................................ 44 

2.3.3.3 Nível 2 ................................................................................................................................................ 45 

2.3.3.4 Nível 3 ................................................................................................................................................ 45 

2.3.3.5 Nível 4 ................................................................................................................................................ 46 

2.3.3.6 Nível 5 ................................................................................................................................................ 46 

2.3.4 Categorias das Áreas de Processos do CMMI ............................................................................... 47 

2.4 A RELACÃO PMBOK E CMMI ......................................................................... 47 

2.4.1 Similaridades e diferenças entre o CMMI e PMBOK................................................................... 49 

2.4.2 A Sinergia entre PMBOK e CMMI na Gestão de Projetos .......................................................... 51 

3 METODOLOGIA.............................................................................................. 53 

3.1 MÉTODO OU DELINEAMENTO DA PESQUISA............................................. 53 



3.2 DEFINIÇÃO DA ÁREA OU POPULAÇÃO-ALVO............................................ 54 

3.3 PLANOS E INSTRUMENTOS DE COLETA...................................................... 54 

4 ESTUDO DE CASO........................................................................................... 55 

4.1 LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL.................................................... 55 

4.1.1 Desenvolvimento de sistemas de informação ................................................................................. 55 

4.1.2 MGPTI .............................................................................................................................................. 57 

4.2 LEVANTAMENTO DE DADOS À LUZ DO CMMI .......................................... 60 

4.2.1 Planejamento do Projeto.................................................................................................................. 61 

4.2.1.1 Estabelecer Estimativas ........................................................................................ 61 

4.2.1.1.1 Estimar o Escopo do Projeto................................................................................ 61 

4.2.1.1.2 Estabelecer Estimativas de Atributos de Produtos de Trabalho e Tarefas ............ 62 

4.2.1.1.3 Definir Ciclo de Vida do Projeto.......................................................................... 62 

4.2.1.1.4 Determinar Estimativas de Esforço e Custo ......................................................... 63 

4.2.1.2 Estabelecer um Plano de Projeto........................................................................... 63 

4.2.1.2.1 Estabelecer o Orçamento e o Cronograma........................................................... 64 

4.2.1.2.2 Identificar os Riscos do Projeto ........................................................................... 64 

4.2.1.2.3 Planejar o Gerenciamento de Dados.................................................................... 65 

4.2.1.2.4 Planejar os Recursos do Projeto .......................................................................... 66 

4.2.1.2.5 Planejar as Habilidades e Conhecimentos Necessários........................................ 66 

4.2.1.2.6 Planejar o Envolvimento das Partes Interessadas ................................................ 67 

4.2.1.2.7 Estabelecer o Plano de Projeto ............................................................................ 68 

4.2.1.3 Obter Compromissos com o Plano........................................................................ 68 

4.2.1.3.1 Revisar os Planos que afetam o Projeto ............................................................... 68 

4.2.1.3.2 Conciliar os Níveis de Trabalho e Recursos ......................................................... 69 

4.2.1.3.3 Obter Compromissos com o Plano ....................................................................... 69 

4.2.2 Monitoramento e Controle do Projeto............................................................................................ 70 

4.2.2.1 Monitorar o Projeto Contra o Plano ...................................................................... 70 

4.2.2.1.1 Monitorar os Parâmetros de Planejamento do Projeto......................................... 70 

4.2.2.1.2 Monitorar os Compromissos ................................................................................ 71 

4.2.2.1.3 Monitorar os Riscos do Projeto............................................................................ 71 

4.2.2.1.4 Monitorar o Gerenciamento de Dados ................................................................. 72 

4.2.2.1.5 Monitorar o Envolvimento das Partes Interessadas.............................................. 72 

4.2.2.1.6 Conduzir Revisões de Progresso .......................................................................... 72 

4.2.2.1.7 Conduzir Revisões nos Marcos de Controle ......................................................... 73 



4.2.2.2 Gerenciar a Ação Corretiva até o Encerramento.................................................... 73 

4.2.2.2.1 Analisar Questões ................................................................................................ 73 

4.2.2.2.2 Tomar Ações Corretivas....................................................................................... 74 

4.2.2.2.3 Gerenciar as Ações Corretivas............................................................................. 74 

4.2.3 Gestão de Acordos com Fornecedores ............................................................................................ 74 

4.2.3.1.1 Determinar o Tipo de Aquisição........................................................................... 75 

4.2.3.1.2 Selecionar Fornecedores...................................................................................... 75 

4.2.3.1.3 Estabelecer Acordos com Fornecedores............................................................... 76 

4.2.3.2 Satisfazer Acordos com Fornecedores .................................................................. 76 

4.2.3.2.1 Revisar Produtos de Prateleira ............................................................................ 77 

4.2.3.2.2 Executar o Acordo com o Fornecedor.................................................................. 77 

4.2.3.2.3 Aceitar o Produto Adquirido ................................................................................ 77 

4.2.3.2.4 Fazer a Transição dos Produtos........................................................................... 78 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS E SUGESTÕES DE MELHORIA................................ 78 

5 CONCLUSÃO.................................................................................................... 84 

REFERÊNCIAS................................................................................................. 85 

ANEXO A - QUESTIONÁRIO ......................................................................... 88 

 
 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na gestão de projetos, tomam-se decisões sobre o uso de recursos, pois não é possível 

atender aos requisitos do cliente se não houver controle. Aliás, o objetivo da gestão de 

projetos é garantir o cumprimento do escopo, dos prazos, dos custos e da entrega dos produtos 

com a qualidade esperada pelos clientes. 

Os projetos diferenciam-se das operações permanentes de uma empresa por serem 

temporários e únicos. Essas características significam que fatores como a gestão de pessoas, a 

autoridade, o orçamento, os controles contábeis e a comunicação precisam ser manipulados de 

forma diferente no ambiente dos projetos. As técnicas de gestão de projetos evoluíram para 

vencer estes desafios. 

Neste trabalho exploraremos a gestão de projetos de desenvolvimento de software do 

Departamento de Informática do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sob uma 

ótica de práticas específicas de áreas de processos básicas do Gerenciamento de Projetos do 

Capability Maturity Model Integration (CMMI) contrastando com a Metodologia para 

Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação (MGPTI) adotada na organização. 

Identificaremos aspectos relevantes da sua gestão e apontaremos a conveniência de observar 

práticas já consagradas da gestão de projetos. 

A primeira parte deste trabalho se caracteriza pela definição do objeto de estudo. 

Apresenta-se a organização e seu ambiente, formula-se o problema, definem-se os objetivos e 

justifica-se o projeto. 

A segunda parte engloba a revisão da literatura, tendo como finalidade trazer a este 

trabalho uma fundamentação teórica, buscando discorrer sobre os conceitos, técnicas e 

ferramentas da gestão de projetos. Além de mostrar um padrão de mercado para gerência de 

projetos – Project Management Body of Knowledge (PMBOK), também é apresentado um 

modelo de avaliação para organizações que desenvolvem software – CMMI. 
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A terceira parte envolve a explanação sobre a metodologia a ser usada para abordagem 

do trabalho. Desta forma, são descritos método, população-alvo e plano de instrumento de 

coleta. 

A quarta parte é o Estudo de Caso propriamente dito, onde é relatada a situação atual, 

o levantamento dos dados coletados e realizada a análise. 

A quinta parte é a conclusão do trabalho. De maneira geral são apontadas 

contribuições deste estudo para a organização e para a formação acadêmica. 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DO AMBIENTE 

 

A Constituição Federal delega aos Estados a competência de organizar sua própria 

Justiça, sendo definida a matéria na Constituição do Estado. A Justiça Comum dos Estados é 

exercida pelos Tribunais de Justiça e os Tribunais de Alçada, onde existirem. Cabe ao 

Tribunal de Justiça analisar os recursos das decisões proferidas em 1ª instância. Já o Tribunal 

de Alçada possui competências para julgar causas específicas determinadas pelas normas da 

organização judiciária local. A sede da Justiça Comum nos Estados é na capital. 

O território do Estado, para os efeitos da administração da Justiça Comum, divide-se 

em distritos, municípios, comarcas e comarcas integradas. Cada comarca, constituída de um 

ou mais municípios, tem a denominação do município onde estiver sua sede.  

Em 1997, houve incorporação do Tribunal de Alçada pelo Tribunal de Justiça, de 

modo que os magistrados do Tribunal de Alçada tomaram posse como Desembargadores do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS).  

Para que as demandas da sociedade por justiça sejam concretizadas, é necessária uma 

estrutura organizacional para suportar o trâmite dos processos ao longo do seu ciclo de vida. 

Esta estrutura corresponde aos Serviços Auxiliares do TJRS. 
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Pelo ato regimental 01/99, a estrutura organizacional dos Serviços Auxiliares do 

TJRS, respeitadas as peculiaridades de cada órgão, é concebida dentro dos seguintes níveis: 

I - Órgãos do nível de assessoramento e assistência direta à Presidência, Vice-

Presidências, Corregedoria-Geral da Justiça e Desembargadores: Gabinetes e Assessorias 

Técnicas; 

II - Órgãos do nível de direção superior: Direção-Geral, Subdireções-Gerais, 

Secretaria da Presidência e Secretaria do Conselho da Magistratura; 

III - Órgãos do nível executivo: Departamentos (e suas subdivisões), Secretarias dos 

Órgãos Julgadores, Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça e Secretaria das Comissões. 

O Departamento de Informática é órgão de nível III que está subordinado diretamente 

à Direção-Geral, nível II, que, por fim, se subordina à Presidência do TJRS.   

O Departamento de Informática foi criado em 1998, a partir da fusão da antiga 

Unidade de Informática do Tribunal de Justiça com o Núcleo de Informática do extinto 

Tribunal de Alçada. 

A justificativa para criação do Departamento de Informática foi a busca pela 

autonomia no desenvolvimento e na administração dos sistemas de informação pelo TJRS. 

Além disto, o TJRS visava um gerenciamento eficaz dos recursos de Informática e um serviço 

de suporte técnico capaz de atender adequadamente as necessidades dos usuários. 

Como órgão de nível executivo, o Departamento de Informática é incumbido dos 

estudos, coordenação, orientação e implementação das demandas de informática no âmbito do 

Poder Judiciário Estadual, competindo-lhe: 

a) avaliar os sistemas de processamento existentes, a fim de sugerir alterações e 

aperfeiçoamentos, objetivando aumentar o grau de eficiência, bem como adquirir visão 

própria da sua importância, reflexos e prioridades; 

b) recuperar, melhorar e expandir a infra-estrutura de redes de informática, 

objetivando a interligação de todas as unidades de trabalho de âmbito interno do judiciário, 
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aplicando recursos necessários a sua permanente disponibilização aos usuários e à sua 

modernização tecnológica; 

c) instituir, desenvolver e implantar sistemas corporativos de informática, cujas 

macroáreas de abrangência contemplem as comarcas de 1º Grau e o Tribunal de Justiça, 

adequando-os às necessidades específicas; 

d) analisar, adequar ou desenvolver, e implantar os aplicativos setoriais e 

departamentais necessários, em âmbito jurisdicional e administrativo; 

e) unificar os procedimentos de relacionamento com empresas terceirizadas de 

processamento, quando for o caso, objetivando tratativas uniformes enquanto perdurarem os 

contratos vigentes; 

f) planejar, em conjunto com os usuários, programas de ações que visem ao contínuo 

aprimoramento dos sistemas; 

g) gerenciar os recursos necessários ao desenvolvimento e à manutenção dos sistemas 

de informações, objetivando maximizar sua eficiência; 

h) definir, aprovar, propor a aquisição e instalar todos os tipos de equipamentos de 

informática de todos os órgãos do Poder Judiciário. 

Quanto a sua estrutura organizacional, o Departamento de Informática é composto por 

uma Diretoria, uma Assessoria, uma Secretaria, pelo Serviço de Sistemas e pelo Serviço de 

Produção. 

A Secretaria tem a incumbência de receber, registrar e despachar todos os expedientes 

que chegam ao Departamento de Informática, além de apoiar as atividades dos setores 

técnicos.  

A Assessoria, formada por bacharéis em direito e em informática, por sua vez, serve 

como um apoio à Direção no estudo e na análise de processos técnicos, administrativos e 

licitatórios. 
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Ao Serviço de Sistemas, compreendendo a Seção de Aplicativos e a Seção de Apoio e 

Pesquisa, compete o atendimento de todas as demandas de sistemas de informática do Poder 

Judiciário. Para isto, sua equipe de analistas e programadores realiza levantamentos de 

necessidade junto aos usuários, bem como recebe e examina suas solicitações; planeja o 

atendimento destas solicitações; identifica as soluções adequadas ao seu atendimento, 

podendo incluir o desenvolvimento ou aquisição de sistemas; realiza pesquisas de novas 

tecnologias; analisa, projeta, desenvolve e mantém sistemas de informática. 

 

 
Figura 1 - Organograma do Departamento de Informática 

Fonte: Adaptado de Organograma do TJRS 

 

A Seção de Aplicativos responde por todos os projetos de desenvolvimento de 

sistemas, além de participar da especificação de sistemas a serem adquiridos, prestar 

manutenção a sistemas já implantados e supervisionar os sistemas desenvolvidos por 

empresas terceirizadas. 

A Seção de Apoio e Pesquisa desenvolve soluções básicas para utilização no 

desenvolvimento de sistemas pela Seção de Aplicativos, além de executar a prospecção e 

validação de novas tecnologias. 
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O Serviço de Produção, compreendendo a Seção de Software Básico, a Equipe de 

Manutenção e a Equipe de Suporte Técnico é o órgão ao qual compete a disponibilização de 

todos os recursos de equipamentos e redes do Poder Judiciário, quer centralizados e de uso 

geral, quer as estações de trabalho dos usuários finais. Para isto, mantém constante atividade 

de atendimento aos usuários, diretamente, através da Central de Atendimentos, ou 

indiretamente através da manutenção da infra-estrutura de redes de computadores e dos 

equipamentos de informática. 

A Seção de Software Básico é a responsável pela manutenção e permanente 

qualificação da infra-estrutura de redes de computadores do Poder Judiciário. Tem sob sua 

responsabilidade um parque de equipamentos de última geração que disponibiliza, entre 

outros serviços, o salvamento de arquivos, a impressão em rede, o correio eletrônico, o acesso 

à Intranet e Internet, a conexão aos sistemas da Companhia de Processamento do Estado do 

Rio Grande do Sul (PROCERGS) e a interligação em redes dos prédios do Poder Judiciário, 

bem como a instalação e configuração de qualquer computador servidor na Rede do Poder 

Judiciário. 

A Equipe de Manutenção executa assistência técnica preventiva e corretiva dos 

equipamentos de informática e de rede do Poder Judiciário; controla e fiscaliza os serviços de 

assistência técnica em informática prestados por empresas contratadas; aplica testes e avalia 

equipamentos de informática para sua homologação em procedimentos licitatórios; instala e 

substitui equipamentos e sistemas de informática em utilização nas comarcas do interior do 

Estado. Além disto, registra características e localização de equipamentos, observando sua 

obsolescência e saturação; recomenda e realiza a sua atualização, visando adequar capacidade 

de processamento ao volume e movimentações processuais; recebe, atende ou encaminha, no 

âmbito da informática, solicitações provenientes de servidores usuários de informática de 

comarcas do interior do Estado; realiza viagens às comarcas para instalação e substituição de 

equipamentos, testes para recebimento de novas redes lógicas, vistoria técnica para 

recebimento de equipamentos oferecidos em doação, transferência e reinstalação de 

equipamentos de informática para novos prédios em mudança de Foros, entre outras. 

Cabe à Equipe de Suporte Técnico a instalação de equipamentos de informática e o 

permanente acompanhamento dos usuários na utilização dos sistemas de informação 
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desenvolvidos pelo Departamento de Informática ou adquiridos de terceiros, sistemas 

operacionais e aplicativos em geral, como pacotes de automação de escritório, outros 

programas e utilitários.  

 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O Departamento de Informática realiza seus trabalhos na forma de serviços 

continuados e/ou projetos, embora possa haver superposição entre os dois. Um Sistema de 

Informação tipicamente é oriundo de um projeto para desenvolvê-lo, pois nada mais é do que 

um produto único realizado em determinado período de tempo.  

Atualmente, há no Departamento de Informática uma compilação de melhores práticas 

do PMBOK para gestão de projetos de Tecnologia da Informação. Esta compilação, chamada 

de “Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação – TI” foi criada em maio de 

2008 e está na versão 1.0. O estado atual da MGPTI está descrito na seção 4.1.2 – MGPTI. 

Neste trabalho, focamos em um ponto fundamental da Tecnologia da Informação – o 

desenvolvimento de sistemas de informação. Sob uma ótica do “o que fazer” do CMMI, 

aliado ao “como fazer” do PMBOK, busca-se evidenciar uma sinergia entre estes dois 

modelos em prol da melhoria da gestão de projetos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Segundo Roesch (2005), a formulação dos objetivos nos leva a perceber as etapas 

contidas no trabalho. Desta forma, ao formular objetivos se está fixando padrões de sucesso 

pelos quais o trabalho será avaliado. 
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Como objetivo geral, verifica-se o nível de conformidade da organização com o 

modelo CMMI em relação à gestão de projetos no desenvolvimento de sistemas de 

informação. 

Visto que a categoria referente à Gestão de Projeto proposta pelo CMMI possui seis 

áreas de processos, das quais três estão no primeiro nível de melhoria – nível de maturidade 2 

– delimitamos o estudo nos objetivos e práticas específicas das seguintes áreas de processos 

do CMMI: Planejamento do Projeto, Monitoração e Controle do Projeto e Gestão de Acordo 

com Fornecedores. Estas áreas são também conhecidas como áreas de processos básicas de 

Gerenciamento de Projetos do CMMI. 

Para que se alcance o objetivo geral, é necessário que, anteriormente, se atinjam os 

objetivos específicos que são: 

a) Entender e analisar o modelo CMMI em sinergia com o PMBOK; 

 b) Fazer um breve levantamento do ambiente da organização, sua situação atual e 

perspectivas; 

c) Verificar o nível de conformidade da organização em relação a áreas de processos 

básicas de Gerenciamento de Projetos do CMMI no desenvolvimento de sistemas de 

informação a fim de propor melhorias; 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O trabalho desenvolvido encontra justificativa em três pontos principais: 

• Temática atual: Nos últimos anos a gestão de projetos tornou-se de extrema 

importância, pois cada vez mais o trabalho está se realizando em etapas bem 

definidas (modularizado), que se cumprem e dão lugar a uma nova etapa ou novo 

projeto; 
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• Necessidade da organização-alvo: O Departamento de Informática busca agregar 

valor à gestão dos projetos para que o resultado seja o mais eficaz possível; 

• Interesse em estudar o tema, já que o mesmo está inserido em congressos de gestão 

de tecnologia e sistemas de informação, sendo amplamente discutido pela 

comunidade acadêmica e profissional. 



 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Valeriano (1998) conceitua projeto como um conjunto de ações, executadas de forma 

coordenada por uma organização transitória, ao qual são alocados os insumos necessários 

para, em um dado prazo, alcançar um objetivo determinado.  

A organização transitória pode ser composta de diversos profissionais, alguns oriundos 

de diversas áreas, que ao final do projeto poderão ser realocados para outro projeto.   

Como insumos necessários à execução de um projeto, citam-se os recursos humanos, 

físicos e financeiros, além de serviços como o administrativo, transporte, secretariado, 

limpeza e tantos outros. 

Segundo PMI (2004), pode-se entender por objetivo determinado de um projeto um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. Mas o projeto só terá sucesso se, segundo Verzuh 

(2000), parâmetros de prazo, orçamento e qualidade estiverem dentro do planejado. 

A importância dos projetos pode ser verificada pela afirmação de Verzuh (2000) 

quando afirma que o mundo do trabalho está mudando e a velocidade da mudança está 

aumentando, por isso há um aumento na demanda de projetos, já que projetos são os meios 

pelos quais as organizações se adaptam às condições de mudança. 

 

2.1 GESTÃO DE PROJETOS 

 

Considera Verzuh (2000) que como há uma necessidade crescente de projetos, 

também há uma necessidade sempre crescente de que os gerentes entendam o modo como se 

pode dirigi-los eficientemente. Acrescenta Verzuh (2000), que cada participante do projeto 

fica mais eficiente ao entender os princípios básicos do projeto. 
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Gerência de projetos ou gestão de projetos é a aplicação de conhecimentos, 

habilidades e técnicas na elaboração de atividades relacionadas para atingir um conjunto de 

objetivos pré-definidos. 

Maximiano (2002) afirma que um projeto abrange dois problemas principais: 

• A administração do projeto em si: O projeto como sistema de recursos e atividades 

que procuram fornecer um produto dentro de um prazo. O projeto é um 

empreendimento temporário que exige o esclarecimento das necessidades a serem 

atendidas, para que um escopo coerente possa ser definido e, em seguida, o prazo e 

o custo possam ser planejados. Esse é o problema de planejar o projeto e levar 

adiante sua realização, para fornecer o produto; 

• Administrar o projeto dentro de um contexto organizacional: O projeto é um 

empreendimento que exige consenso, formação e coordenação de equipes, divisão 

de responsabilidades, apoio da alta administração e coordenação de fornecedores 

internos e externos. Esse é o problema de administrar um sistema temporário 

dentro do outro, permanente, do qual utiliza os recursos. 

Ainda Valeriano (1998), descreve as fases ou ciclo de vida genérico de um projeto: 

• Fase conceitual: Desde a idéia inicial do produto, ou do assunto a pesquisar, 

passando pela elaboração de uma proposta e chegando até a aprovação; 

• Fase de planejamento e organização: O projeto é planejado e organizado com o 

detalhamento necessário à execução e ao controle; 

• Fase de implementação: Os trabalhos da equipe do projeto são levados a efeito, 

sob a coordenação e liderança do gerente, até a obtenção do objetivo, 

compreendendo a execução propriamente dita das tarefas e o controle desta 

execução; 

• Fase do encerramento: Entrega-se o resultado ao cliente, seguida de uma avaliação 

geral do projeto e, por fim, desmobilização dos meios e recursos postos à 

disposição do projeto; 
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A seguir, serão abordados conhecimentos sobre gestão de projetos agrupados pelo 

ciclo de vida genérico dos projetos.  

 

2.1.1 Fase conceitual 

 

Keeling (2002), ao abordar sobre o nascimento de um projeto, enfatiza que um projeto 

é uma máquina de mudança, pois é concebido quando se percebe a necessidade de um 

progresso, quando provavelmente há um período de discussão, uma “rodada de avaliações” 

dos prós e contras e idéias, sem muita ação decisiva, até que o conceito assuma uma forma 

identificável. Se esta forma foi assumida e se chegou a um acordo quanto ao caráter desejável 

do projeto, é importante esclarecer seu propósito exato, isto é, rascunhar objetivos, escopo, 

resultado e custo, e identificar os interessados. Acrescenta Maximiano (2002) que a primeira 

idéia de um projeto, em muitos casos, passa por um processo de avaliação de seu interesse e 

viabilidade. 

Verzuh (2000) considera a identificação dos participantes do projeto como tarefa 

primária, já que todas as importantes decisões feitas durante os estágios de definição e 

planejamento são tomadas por esses participantes. São essas pessoas que, sob a liderança do 

gerente de projeto, estabelecem o acordo sobre as metas e limitações do projeto, criam as 

estratégias, cronogramas e aprovam o orçamento. 

Segundo Boente (2003), o gerente de projetos é o profissional responsável pelo 

gerenciamento, administração e controle de projetos. Ele é o chefe de uma determinada 

equipe de projetos e todas as ações do projeto decorrem em função de suas decisões.  

Verzuh (2000) estabelece aos participantes do projeto, no desempenho de suas 

funções, os seguintes papéis no projeto: 

• Gerente de projeto: Define, planeja, controla e lidera o projeto; 

• Equipe do projeto: Habilidade e empenho para executar tarefas; 
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• Apoiador: Autoridade que dirige e mantém as prioridades do projeto; 

• Cliente: Exigências do produto e verbas; 

• Gerente de função: Política da empresa e recursos; 

Ainda, Verzuh (2000) define as principais funções e seus participantes na fase de 

definição do projeto: 

• Estabelecer o propósito do projeto: Cliente; 

• Criar o organograma: Apoiador, gerência funcional e equipe; 

• Criar a matriz de responsabilidades: Cliente, apoiador e gerência funcional; 

• Publicação da minuta do projeto: Gerente de projeto e apoiador; 

• Definir processo de gestão de mudanças: Cliente, apoiador e gerência funcional; 

• Plano de comunicação: Cliente, apoiador, gerência funcional e equipe. 

O gerenciamento de projetos tenta adquirir controle sobre quatro variáveis: escopo, 

prazo, custo e qualidade. Tal controle é definido no início do projeto. 

O escopo do projeto descreve as principais atividades do projeto de modo que fique 

absolutamente claro o que o projeto vai ou não desenvolver. Já o escopo do produto abrange o 

produto de acordo com os aspectos e as funções especificadas. 

O prazo do projeto será estipulado pelo cronograma onde haverá inicio e fim do 

projeto bem definidos. Alguns projetos perdem totalmente seu valor se estiverem fora do 

prazo.  

Qualquer projeto é resultado de investimentos, portanto é necessário que a estimativa 

de custo seja bem feita. Tenta-se evitar que um estouro de orçamento venha a determinar que 

o projeto custe mais do que o seu retorno.  
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Figura 2 - Exemplo de escopo do projeto e escopo do produto 
Fonte: Maximiano (2002, p. 57) 

 

Tanto a funcionalidade quanto o desempenho dizem respeito à qualidade. O produto 

deverá estar em conformidade com as exigências.  

Segundo Verzuh (2000), há três técnicas que documentam os papéis e os processos de 

gerenciamento básicos do projeto: Declaração de Trabalho (DT), matriz de responsabilidade e 

plano de comunicação. 

Um projeto começa a ser definido documentalmente através de uma DT. A DT 

apresenta uma lista de metas, limitações e critérios de sucesso do projeto. 

Muito pode ser incluído em uma DT, mas certos conteúdos devem estar presentes: 

declaração de propósitos, declaração de escopo, resultados, estimativas de custo e prazos, 

objetivos, participantes e cadeia de comando. 

A matriz de responsabilidade estabelece as principais atividades do projeto e os grupos 

de participante-chave. O uso dessa matriz pode evitar a falha de comunicação entre 

departamentos e organizações, já que todos os envolvidos podem ver claramente os 

responsáveis por cada atividade. 

O plano de comunicação é a estratégia escrita para dar as informações certas para as 

pessoas certas no tempo certo. O gerente de projeto precisa decidir como normalmente irá 

entrar em contato com cada participante e com que informações. Exemplificando, pode-se 
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comunicar ao apoiador passando informações de custos e cronograma por meio de relatório 

escrito com freqüência mensal, esperando que ele responda num prazo de três dias. 

 

2.1.2 Fase de planejamento e organização 

 

Verzuh (2000) aponta que o maior desafio da gestão de projeto é fazer a coisa certa no 

tempo certo. Um Plano de Projeto ajuda a organizar um projeto, pois: 

• Um plano analisa em detalhes o modo como se equilibram os custos, cronograma e 

qualidade, fornecendo dados que o gerente de projeto utiliza para gerenciar as 

expectativas dos participantes; 

• O plano transforma-se na base da avaliação de progresso durante o projeto; 

• Um plano inclui comparações entre as possíveis estratégias para executar o 

projeto, permitindo que a equipe escolha o enfoque com maior chance de sucesso; 

• É possível combinar as projeções de recursos contidas no plano de cada projeto 

para criar projeções de recursos para o departamento ou para a organização como 

um todo. 

A seguir, listaremos as principais funções e seus participantes na fase de planejamento 

do projeto, segundo Verzuh (2000): 

• Planejamento dos riscos: Cliente, apoiador, gerência funcional e equipe; 

• Desenvolvimento de orçamento e cronograma detalhados: Cliente, apoiador, 

gerência funcional e equipe; 

• Estimativas: Gerência funcional e equipe. 

Em todo o projeto há incertezas quanto ao cronograma, aos custos e a qualidade do 

produto final. É necessário gerenciar riscos para que se aumente a probabilidade de cumprir 
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os objetivos do projeto. Keelling (2002) afirma que o planejamento será capaz de fornecer 

mecanismos que evitem os riscos, reduzindo a probabilidade de trauma e/ou minimizando as 

conseqüências. 

Verzuh (2000) aponta algumas estratégias para lidar com riscos: 

• Aceitar o risco: A equipe do projeto irá reagir somente quando o risco ocorrer. 

Aceita-se o risco quando tiver pouca probabilidade de acontecer e suas 

conseqüências forem mínimas; 

• Evitar o risco: Financeiramente pode ser ruim, pois evitando riscos também se 

evitam maiores recompensas; 

• Monitorar o risco e preparar planos de contingência: Monitora-se um risco 

escolhendo um indicador a vigiar na medida em que o projeto se aproxime do 

ponto de risco. Os planos de contingência são caminhos alternativos de ação 

preparados antes do evento do risco ocorrer. Podem ser vistos como um tipo de 

seguro e custar caro; 

• Transferir o risco: Muitos projetos grandes fazem seguro contra uma variedade de 

riscos de modo a transferir o risco para uma companhia seguradora. Outros modos 

de transferir risco são contratar um especialista para fazer um trabalho, 

terceirização, entre outros; 

• Mitigar o risco: Consiste em reduzir o valor monetário esperado de um evento de 

risco, através da redução da probabilidade da ocorrência do mesmo, reduzindo o 

valor do evento de risco ou até ambos. 

Para entender o projeto como um todo através do entendimento de suas partes, faz-se 

uso de uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP). Ela pode ser montada na forma de gráficos 

ou de tópicos.  
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Figura 3 - Estrutura Analítica do Projeto em forma de gráfico 
Fonte: Verzuh (2000, p. 137) 

 

A EAP esclarece e fornece os detalhes necessários a algumas atividades da gestão de 

projetos. Segundo Verzuh (2000), ela ajuda a: 

• Fornecer uma ilustração detalhada do escopo do projeto: Uma visão abrangente do 

escopo do projeto pode ser obtida somente com uma EAP; 

• Monitorar o progresso: As tarefas da EAP transformam-se na base da monitoração 

do progresso já que cada tarefa é uma unidade mensurável do trabalho; 

• Criar estimativas precisas de custo e cronograma: A EAP irá detalhar os custos do 

equipamento, mão-de-obra e materiais de cada tarefa; 

• Montar equipes de projeto: Uma EAP define atribuições e o modo como o trabalho 

de um membro da equipe se encaixa no trabalho geral.  

Há dois tipos de tarefas em uma EAP: tarefas de resumo e pacotes de trabalho. Tarefas 

de resumo incluem diversas tarefas subordinadas. As tarefas subordinadas são os pacotes de 

trabalho. As tarefas de resumo não são executadas, elas apenas são um resumo dos pacotes de 

trabalho. 



 

 

29 

 

Após detalhar as tarefas, é necessário colocá-las na seqüência correta para fazer 

estimativa de quantidade de mão-de-obra, equipamentos necessários e duração da tarefa. 

Pode-se registrar a seqüência de tarefas através de uma tabela de predecessores e um 

diagrama de rede. 

Uma tabela de predecessores é uma maneira comum de exibir os relacionamentos das 

tarefas. Há tarefas que podem ser feitas ao mesmo tempo. São chamadas de tarefas 

concorrentes.                                                                                                                                                                    

 

Figura 4 - Diagrama de rede desenvolvido de uma tabela de predecessores 
Fonte: Verzuh (2000, p. 160) 

 

Diagramas de rede são geralmente chamados de gráficos PERT, mas isso pode induzir 

ao erro. PERT quer dizer técnica de avaliação e revisão de programa, um dos métodos formais 

desenvolvidos para criar cronogramas para projetos e programas. O PERT utiliza-se muito 

dos diagramas de rede, e por isso, para muitas pessoas os termos PERT e diagramas de rede 

são sinônimos. 

O diagrama de rede é essencial para calcular o cronograma, mas pode ser difícil de 

decifrá-lo em um projeto grande.  
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O gráfico de Gantt é o método mais comum para exibir o cronograma de um projeto. 

A grande vantagem do gráfico de Gantt é a clareza: o eixo horizontal mostra o cronograma e o 

eixo vertical apresenta uma lista da EAP.  

Outro gráfico excelente para exibir um cronograma é a rede de escala de tempo. 

Comparada ao gráfico de Gantt, condensa mais informação em menos papel. 

Para determinar os custos e a duração de um projeto, é preciso criar estimativas de 

custos e cronograma para cada pacote de trabalho: isto se chama estimativa de cima para 

baixo. 

Segundo Verzuh (2000), as estimativas de custo vêm de quatro fontes: 

• Estimativas de mão-de-obra: Projetam o quanto de trabalho humano será utilizado 

na tarefa; 

• Estimativas de equipamento: As exigências de equipamento precisam ser 

identificadas no nível do pacote de trabalho; 

• Estimativas de materiais: Os materiais podem ser uma importante fonte de custos; 

• Orçamento de preço-fixo: Os custos com estimativa fixa advém, por exemplo, do 

orçamento de terceiros. 

 

2.1.3 Fase de implementação 

 

Depois de definido e planejado, o projeto passa a ser executado. Na execução é 

necessário que haja um controle. Verzuh (2000) salienta que o controle do projeto envolve a 

descoberta e a solução dos problemas enquanto eles ainda são pequenos, a medição do 

progresso e a certeza da continuação do acordo sobre as metas e as expectativas. O segredo 

para conseguir todas estas coisas é a comunicação.  
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A comunicação sólida entre todos os participantes é o que permite que o projeto 

evolua de uma maneira ordenada, em vez de desviar e perder o controle. Complementa 

Keeling (2002), a comunicação é fundamental à ação individual e ao esforço conjunto. É o 

sistema nervoso da liderança, trabalho em equipe, cooperação e controle. Ela determina a 

qualidade dos relacionamentos, os níveis de satisfação e a medida de nosso sucesso ou 

fracasso. Sua ruptura é uma das principais causas de discórdia ou conflito. É o veículo 

fundamental para resolver as dificuldades.  

Segundo Verzuh (2000), os membros da equipe do projeto têm quatro principais 

necessidades de comunicação: 

• Responsabilidade: Cada membro da equipe precisa saber com exatidão por qual 

parte do projeto é responsável; 

• Coordenação: Na medida em que os membros da equipe executam seu trabalho, 

eles dependem um dos outros. As informações de coordenação permitem que eles 

trabalhem juntos com eficiência; 

• Status: O cumprimento das metas exige o controle do progresso durante o 

andamento, para identificar os problemas e tomar as medidas corretivas. Os 

membros da equipe precisam obrigatoriamente acompanhar a velocidade do 

relatório de andamento do projeto; 

• Autorização: Os membros da equipe precisam saber de todas as decisões feitas 

pelos clientes, apoiadores e gerência que se relacionam com o projeto e o seu 

ambiente comercial. Os membros da equipe precisam conhecer estas decisões para 

manter todas as decisões do projeto em sincronia. 

Uma reunião inicial geralmente marca o começo da fase de execução de um projeto. A 

essa altura, a Declaração de Trabalho e o Plano de Projeto já foram aprovados e a equipe já 

está montada. Na reunião é explicado o propósito do projeto e são apresentados os 

participantes para que ambos se comprometam com as metas do projeto. 

Reuniões de acompanhamento do projeto são necessárias para distribuir informações 

como para tomar decisões. Também são uma oportunidade para: 
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• Aumentar a coesão da equipe: As reuniões de acompanhamento geralmente são a 

única oportunidade de toda a equipe do projeto se reunir; 

• Manter a equipe informada sobre o desenvolvimento do projeto executado pelas 

fontes externas à equipe, tais como o apoiador, o cliente ou a gerência; 

• Identificar os problemas potenciais ou informar sobre as soluções de problemas em 

comum; 

• Assegurar que a equipe acompanhe o progresso do projeto e trabalhe em conjunto 

para determinar qualquer alteração necessária ao Plano de Projeto; 

• Ter certeza de que a equipe toda divide as responsabilidades de se cumprirem 

todos os objetivos do projeto. 

Outra maneira de acompanhar o andamento de um projeto é medindo o seu progresso 

através do cronograma e dos gastos. 

No cronograma, cada pacote de trabalho supostamente deve ter critérios de término e 

não deve ser concluído totalmente até que se cumpram estes critérios. É preciso ser rígido 

quanto a isso, pois se for permitido que as tarefas sejam registradas como completadas de 

forma consistente antes de todos os detalhes finais terem sido vistos, o projeto pode atrasar, 

muito embora os relatórios oficiais de acompanhamento afirmarem que ele está dentro do 

prazo. 

A medição precisa dos custos é fundamental, na medida em que o projeto evolui, já 

que os custos medem a produtividade. Cada pacote de trabalho tem estimativas de custo para 

a mão-de-obra, os equipamentos e os materiais. Na medida em que cada um é executado, 

apuram-se os custos reais; a comparação dos custos planejados com os custos reais irá lhe 

dizer se o projeto está progredindo conforme planejado. 

Uma vez que as variações dos custos e do cronograma começam a aparecer, aplicam-

se quatro etapas para manter qualquer projeto na linha. Elas precisam ser repetidas durante 

todo o projeto. As quatro etapas são: 
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1. Monitore o projeto: O projeto precisa ser monitorado quanto ao desempenho dos 

custos e do cronograma. Vigie as variações pequenas; elas são sintomas de que 

está começando um problema; 

2. Identifique as fontes de qualquer problema: Assim que os sintomas de qualquer 

problema aparecerem, a fonte do problema precisa ser identificada. Ela pode advir 

de diversas áreas diferentes: erro do fornecedor, clientes que não cooperam, 

condições climáticas adversas, membros da equipe inexperientes ou simplesmente 

estimativas ruins. 

3. Desenvolva uma solução e implemente-a: Quando estiver resolvendo um 

problema, o impacto do problema e a solução devem ser anunciados para os que 

são afetados por ela. Há tantas soluções quanto problemas.  

4. Atualize o Plano de Projeto: Quando estiver implementando uma ação corretiva, é 

importante enfatizar dois pontos: 

• Enfrente os problemas quando eles surgirem; 

• Coloque todo mundo para trabalhar na solução, enquanto evita as acusações e 

discussões. 

 

2.1.4 Fase do encerramento 

 

Verzuh (2000) sentencia que o fim de um projeto pode coincidir com a entrega de um 

produto final ou pode simplesmente ser o fim da fase de desenvolvimento de um produto. Em 

ambos os casos, o resultado do fechamento do projeto serve a dois propósitos: eles finalizam 

o projeto aos olhos dos participantes e apresentam uma oportunidade para o aprendizado. 

Valeriano (1998) classifica em quatro as etapas de encerramento do projeto: 

• Aceitação pelo cliente: A aceitação formal de um produto finalizado ou o 

reconhecimento do término de uma fase pelo cliente significa que o trabalho 
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terminou. O processo de aceitação pode vir a ser longo, incluindo os testes 

extensivos e a avaliação que começa bem antes de dar a assinatura final. O 

processo de aceitação deve estar na EAP e no Plano de Projeto; 

• Avaliação interna: Procede-se uma última revisão para colher o máximo de 

ensinamentos que advém dos acertos e dos erros porventura cometidos. É uma 

auto-análise que a equipe procede em benefício de sua evolução e no sentido de 

prevenir insucessos futuros e, ao mesmo tempo, recomendar procedimentos que se 

mostraram valiosos; 

• Desmobilização: Consiste na metódica disposição dos meios materiais, 

informações e pessoas, encaminhando-os aos respectivos destinos; 

• Dissolução de equipe: O último ato do gerente de projeto será a dissolução da 

equipe após ter dado por encerradas todas as tarefas. 

 

2.2 PMBOK 

 

Para a gestão de projetos, padrões e guias são criados de modo a facilitar a atividade 

dos gerentes de projetos e padronizar as informações que circulam aos envolvidos, tanto nas 

esferas operacional, tática e estratégica da organização. Um desses guias é o “Um guia do 

conjunto de conhecimentos em gerência de projetos”, mais conhecido como Guia PMBOK 

elaborado pelo Project Management Institute (PMI). 

O PMI, criado nos Estados Unidos em 1969, é uma instituição sem fins lucrativos 

dedicada ao avanço do estado-da-arte em gerenciamento de projetos. O PMI busca disseminar 

práticas consagradas de gerência de projetos com objetivo de orientar os gerentes de projetos 

na utilização de modelos gerenciais que busquem cobrir todas as etapas do projeto. 

Por ser uma metodologia para gerência de projetos que foi desenvolvida para qualquer 

tipo de projeto e devido à natureza de sua instituição, o PMBOK cobre todas as disciplinas, 
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métodos e técnicas que fazem parte do universo da gerência de projetos e as melhores práticas 

dentro da área. 

Devido ao seu amplo reconhecimento, o PMBOK se tornou um padrão americano pela 

American National Standards Institute (ANSI) que por sinal é o padrão no qual se baseia a 

norma brasileira. Além da ANSI, o Institute of Eletrical and Eletronic Engineers (IEEE) 

também o reconheceu como padrão de gerenciamento de projetos e está sendo utilizado como 

referência pela International Standards Organization (ISO) e por empresas que desenvolvem 

sua própria metodologia para gerenciamento de projetos. 

O Guia PMBOK também se propõe a fornecer um vocabulário comum para os 

interessados na disciplina de gerência de projetos, aumentando a eficiência da comunicação 

dentro da comunidade. Em outubro de 2004 foi publicada a terceira edição do PMBOK em 

substituição a do ano 2000.  

Os conhecimentos e práticas descritos na metodologia PMBOK podem não ser 

aplicados uniformemente.  Os gestores do projeto são os responsáveis pela escolha daquilo 

que é mais apropriado para um projeto específico. 

Conforme PMI (2004), o gerenciamento de projetos é realizado através de processos, 

usando conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas do gerenciamento de projetos que 

recebem entradas e geram saídas.  

O Guia PMBOK, na sua terceira edição, traz em seu corpo um total de 44 processos de 

gerenciamento de projetos. 

PMI (2004) afirma que os processos de gerenciamento de projetos se encontram 

reunidos em cinco grupos, que possuem dependências claras e são executados na mesma 

seqüência em todos os projetos.  

Os cinco grupos de processos de gerenciamento de projetos são: 

• Grupo de processos de iniciação: Contém os processos que definem e autorizam o 

projeto ou uma fase do projeto; 
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• Grupo de processos de planejamento: Formado pelos processos que definem e 

refinam os objetivos; planejam as ações necessárias para alcançar os objetivos e o 

escopo para os quais o projeto está sendo realizado; 

• Grupo de processos de execução: Contém os processos que integram pessoas e 

outros recursos para realizar o plano de gerenciamento do projeto; 

• Grupo de processos de monitoramento e controle: Neste grupo se encontram os 

processos que medem e monitoram regularmente o progresso para identificar 

variações em relação ao plano de gerenciamento do projeto, de forma que possam 

ser tomadas ações corretivas quando necessário para atender aos objetivos do 

projeto; 

• Grupo de processos de encerramento: Contém os processos que normalizam a 

aceitação do produto, serviço ou resultado e conduzem o projeto ou uma fase do 

projeto a um final ordenado.  

O PMBOK é organizado em áreas de conhecimento e, por sua vez, cada área de 

conhecimento é descrita através de processos. Cada área de conhecimento se refere a um 

aspecto a ser considerado dentro da gerência de projetos. A sua não execução irá afetar 

negativamente o projeto, pois projeto é um esforço integrado. 

As nove áreas de conhecimento da gerência de projetos, as quais agrupam processos 

de acordo com sua função, são: 

• Integração do gerenciamento de projetos: O objetivo principal é realizar as 

negociações dos conflitos entre objetivos e alternativas do projeto com a 

finalidade de atingir ou exceder as necessidades e expectativas de todas as partes 

interessadas. Têm sete processos: desenvolver o termo de abertura do projeto,  

desenvolver a declaração do escopo preliminar do projeto, desenvolver o plano de 

gerenciamento do projeto, orientar e gerenciar a execução do projeto, monitorar e 

controlar o trabalho do projeto, controle integrado de mudanças e encerrar o 

projeto; 



 

 

37 

 

• Gerência de escopo do projeto: O objetivo principal é definir e controlar o que 

deve e o que não deve estar incluído no projeto. Têm cinco processos: 

planejamento do escopo, definição do escopo, criar EAP, verificação do escopo e 

controle do escopo; 

• Gerência de tempo do projeto: O objetivo principal é garantir o término do projeto 

no tempo certo. Têm seis processos: definição da atividade, seqüenciamento de 

atividades, estimativa de recursos da atividade, estimativa de duração da atividade, 

desenvolvimento do cronograma e controle do cronograma; 

• Gerência de custo do projeto: O objetivo principal é garantir que o projeto seja 

executado dentro do orçamento aprovado. Têm três processos: estimativa de 

custos, orçamentação e controle de custos; 

• Gerência de qualidade do projeto: O objetivo principal é garantir que o projeto 

satisfará as exigências para as quais foi contratado. Têm três processos: 

planejamento da qualidade, realizar a garantia da qualidade e realizar o controle da 

qualidade; 

• Gerência de recursos humanos do projeto: O objetivo principal é garantir o melhor 

aproveitamento das pessoas envolvidas no projeto. Têm quatro processos: 

planejamento de recursos humanos, contratar ou mobilizar a equipe do projeto, 

desenvolver a equipe do projeto e gerenciar a equipe do projeto; 

• Gerência de comunicação do projeto: O objetivo principal é garantir a geração 

adequada e apropriada, coleta, disseminação, armazenamento e disposição final 

das informações do projeto. Têm quatro processos: planejamento das 

comunicações, distribuição das informações, relatório de desempenho e gerenciar 

as partes interessadas; 
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Grupos de processos de gerenciamento de projetos Processos de 
área de 

conhecimento 
Grupo de 

processo de 
iniciação 

Grupo de 
processo de 

planejamento 

Grupo de 
processo de 

execução 

Grupo de 
processo de 

monitoramento 
e controle 

Grupo de 
processo de 

encerramento 
 

Integração de 
gerenciamento 

de projetos 

Desenvolver o 
termo de abertura 

do projeto; 
Desenvolver a 
declaração do 

escopo preliminar 
do projeto. 

 

Desenvolver o plano 
de gerenciamento do 

projeto. 

Orientar e gerenciar 
a execução do 

projeto. 

Monitorar e controlar 
o trabalho do projeto; 
Controle integrado de 

mudanças; 

Encerrar o projeto. 

Gerenciamento 
de escopo de 

projeto 

 Planejamento do 
escopo; 

Definição do 
escopo; 

Criar EAP. 

 Verificação do 
escopo; 

Controle do escopo. 

 

Gerenciamento 
de tempo do 

projeto 

 Definição da 
atividade; 

Seqüenciamento de 
atividades; 

Estimativa de 
recursos da 
atividade; 

Estimativa de 
duração de 
atividade; 

Desenvolvimento do 
cronograma; 

 Controle do 
cronograma. 

 

Gerenciamento 
de custos do 

projeto 

 Estimativa de 
custos; 

Orçamentação. 

 Controle de custos.  

Gerenciamento 
da qualidade do 

projeto 

 Planejamento da 
qualidade. 

Realizar a garantida 
da qualidade. 

Realizar o controle 
da qualidade. 

 

Gerenciamento 
dos recursos 
humanos do 

projeto 

 Planejamento de 
recursos humanos. 

Contratar ou 
mobilizar a equipe 

do projeto; 
Desenvolver a 

equipe do projeto. 

Gerenciar a equipe 
do projeto. 

 

Gerenciamento 
das 

comunicações do 
projeto 

 Planejamento das 
comunicações. 

Distribuição das 
informações. 

Relatório de 
desempenho; 

Gerenciar as partes 
interessadas. 

 

Gerenciamento 
dos riscos do 

projeto 

 Planejamento do 
gerenciamento de 

riscos; 
Identificação de 

riscos; 
Análise qualitativa 

dos riscos; 
Análise quantitativa 

dos riscos; 
Planejamento de 

respostas a riscos; 

 Monitoramento e 
controle de riscos. 

 

Gerenciamento 
de aquisições do 

projeto 

 Planejar compras e 
aquisições; 

Planejar 
contratações. 

Solicitar respostas 
de fornecedores; 

Selecionar 
fornecedores. 

Administração de 
contrato. 

Encerramento do 
contrato. 

Quadro 1 - Mapeamento entre os processos e as áreas de conhecimento do PMBOK 
Fonte: Adaptado de PMI (2004, p. 70) 
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• Gerência de risco do projeto: O objetivo principal é maximizar os resultados de 

ocorrências positivas e minimizar as conseqüências de ocorrências negativas. Têm 

seis processos: planejamento do gerenciamento de riscos, identificação de riscos, 

análise qualitativa de riscos, análise quantitativa de riscos e planejamento de 

respostas a riscos e monitoramento e controle de riscos; 

• Gerência de aquisições do projeto: O objetivo principal é obter bens e serviços 

externos à organização executora. Têm seis processos: planejar compras e 

aquisições, planejar contratações, solicitar respostas de fornecedores, selecionar 

fornecedores, administração de contrato e encerramento do contrato. 

 

2.3 CMMI 

 

Na década de 80 o Software Engineering Institute (SEI), dos Estados Unidos, criou o 

Capability Maturity Model (CMM) para avaliar a qualidade dos softwares desenvolvidos 

pelas empresas.  

Desde 1991, surgiram diversos CMMs, voltados para  assuntos específicos, como 

desenvolvimento de sistemas, engenharia de software, aquisição de software, 

desenvolvimento de produtos e processos, entre outros. Segundo Samarani (2005), embora 

estes modelos tenham provado sua utilidade a diversas organizações, suas aplicações eram 

custosas em termos de treinamento, avaliação e atividades de melhoria, visto que não eram 

integrados.  

Desta forma, os modelos de capacitação e maturidade foram evoluindo até que o SEI 

propôs o CMMI no ano de 2000. O CMMI nasceu da união de outros três: The Capability 

Maturity Model for Software (SW–CMM); The System Engineering Capability Model 

(SECM); e The Integrated Product Development Capability Maturity Model (IPD–CMM), 

bem como das melhorias que resultaram das revisões destes. 
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Conforme Samarani (2005), o framework CMMI também foi projetado para dar 

suporte a futuras integrações de outras disciplinas e para solucionar esta proliferação de 

modelos. A proposta do CMMI é proporcionar a melhoria dos processos das organizações e a 

habilidade de gerenciar, desenvolver e manter os seus produtos. 

Segundo Mattiello (2007), atualmente, são quatro as áreas de conhecimento (ou 

disciplinas) que estão disponíveis para quem utiliza o CMMI: (1) Engenharia de sistemas; (2) 

Engenharia de software; (3) Desenvolvimento integrado de produto e processo; (4) Aquisição 

de fornecedores.  

As disciplinas são endereçadas no CMMI através de suas áreas de processos 

associadas e pelos modelos de componentes chamados de amplificações de disciplinas. Uma 

área de processo é um agrupamento de melhores práticas que, quando implementadas 

coletivamente, satisfazem um conjunto de objetivos considerados importantes para uma 

significativa melhoria nessa área. Uma amplificação de disciplina é um modelo de 

componentes que contém informações relevantes a uma disciplina particular. 

 

2.3.1 Componentes das áreas de processos 

 

Os componentes da área de processo são agrupados em três categorias: obrigatória, 

esperada e informativa. 

 

2.3.1.1 Componentes Obrigatórios 

 

Segundo Couto (2007), objetivos (ou metas) específicos e genéricos são componentes 

requeridos do modelo. Estes componentes devem ser estabelecidos pelos processos planejados 

e implementados pela organização. São essenciais para avaliar a satisfação de uma área de 
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processo. O estabelecimento (ou satisfação) dos objetivos é usado em avaliações como base, 

sobre a qual a satisfação da área de processo e a maturidade organizacional são determinadas. 

 

2.3.1.2 Componentes Esperados  

 

Segundo Couto (2007), práticas específicas e genéricas são componentes esperados do 

modelo. Estes componentes descrevem o que uma organização tipicamente irá implementar 

para satisfazer um componente obrigatório. Servem como guia para aqueles que implementam 

melhorias e/ou executam avaliações. As práticas descritas, ou as alternativas aceitáveis para 

elas, têm sua presença esperada nos processos planejados e implementados da organização 

antes que os objetivos sejam considerados satisfeitos. 

Práticas específicas descrevem as atividades esperadas para resultar no 

estabelecimento dos objetivos específicos de uma área de processo. 

Práticas genéricas fornecem institucionalização para assegurar que os processos 

associados com a área de processo sejam eficazes, repetíveis e duradouros.  

 

2.3.1.3 Componentes Informativos 

 

Segundo Couto (2007), sub-práticas, produtos de trabalho típicos, particularidades da 

disciplina, elaborações de práticas genéricas, títulos, notas e referências são componentes 

informativos do modelo. Estes componentes ajudam o usuário do modelo a entender os 

objetivos e práticas e como eles podem ser estabelecidos; o fornecimento de detalhes o 

ajudará a começar a pensar em como estabelecer as práticas e objetivos. 

Os componentes das áreas de processos são representados na Figura 5. 
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Figura 5 - Componentes de uma área de processo 
Fonte: Samarani (2005) 

 

2.3.2 Representações do CMMI 

 

De acordo com Samarani (2005), após exame dos modelos de origem do CMMI, 

descobriu-se que existem dois tipos de métodos, os quais foram chamados de 

“representações” pelas comunidades de melhoria de processos. Uma representação reflete a 

organização, o uso e apresentação de componentes em um modelo. Existem dois tipos de 

representações de modelos CMMI: por estágios e contínua. 

A representação contínua permite que uma organização selecione uma área de 

processo específica e realize melhorias com relação a essa área. Essa representação utiliza 

níveis de capacidade para caracterizar melhorias relativas a uma área de processo individual. 

Ainda, segundo Mattiello (2007), essa representação permite que a organização atinja 

diferentes níveis de capacitação em diferentes processos, mas com a desvantagem de que 

áreas de processos dependentes entre si possam limitar umas as outras. A representação 

contínua é sugerida para organizações que sabem quais são as suas lacunas que devem ser 

aprimoradas e está representada na Figura 6. 
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Figura 6 - Representação contínua do CMMI 
Fonte: Mattiello (2007) 

 

Já a representação por estágios é o método que utiliza um conjunto pré-definido de 

áreas de processos para definir um caminho de melhoria para uma organização, que é descrito 

por um modelo de componente chamado nível de maturidade. Para Mattiello (2007), esta 

representação é sugerida para organizações que não sabem quais processos escolher para 

iniciar o aprimoramento. Assim sendo, será fornecido um conjunto de processos a serem 

melhorados para cada nível de maturidade, estando representado na Figura 7. 

 

 

Figura 7 - Representação por Estágios do CMMI 
Fonte: Mattiello (2007) 

 

2.3.3 Níveis de Capacidade e Maturidade 

 

Os níveis de Capacidade e Maturidade são utilizados para que as organizações saibam 

em que estágio elas se encontram, quanto e o que falta para que os objetivos sejam atingidos. 
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Desta forma, para a representação contínua são utilizados níveis de capacitação, enquanto 

para a representação por estágio são utilizados níveis de maturidade. Ambas as representações 

podem ser utilizadas para aprimorar o processo e alcançar os objetivos do negócio. 

Embora as representações sejam muito diferentes entre si, pode-se notar que elas 

possuem a sua similaridade, pois possuem os mesmos componentes que tem a mesma 

hierarquia e configuração similar, assinala Mattiello (2007). 

A seguir, serão apresentadas as definições de cada um dos níveis de capacitação e de 

maturidade. 

 

2.3.3.1 Nível 0 

 

• Representação contínua: Nível 0 conhecido como “Incompleto”. Define-se como 

um processo que não é executado, ou é executado parcialmente. Objetivos 

específicos não são executados em conformidade na sua plenitude e os objetivos 

genéricos não existem para esse nível, já que não há razão para a 

institucionalização de processos executados parcialmente. 

• Representação por estágios: Não existe. 

 

2.3.3.2 Nível 1 

 

• Representação contínua: Nível 1 conhecido como “Executado”. Define-se como 

um processo que é executado que satisfaz um objetivo específico de uma área de 

processo. 

• Representação por estágios: Nível 1 conhecido como “Inicial”. Define-se como um 

processo caótico, sendo que a organização não oferece um ambiente estável que 
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apóie o processo. O sucesso dessas organizações depende principalmente da 

competência de seu quadro funcional e não do processo utilizado. Apesar de ter 

um processo caótico, organizações conseguem desenvolver produtos, porém, 

freqüentemente, estouram prazos e orçamentos. As organizações que se encontram 

nesse estágio possuem tendências a abandonar o processo nos momentos de crise e 

de não conseguir repetir sucessos do passado. 

 

2.3.3.3 Nível 2 

 

• Representação contínua: Nível 2 conhecido como “Gerenciado”. Um processo 

gerenciado é um processo que é planejado, executado e está de acordo com a 

política organizacional. Requer alocação de pessoas qualificadas para a obtenção 

dos produtos e envolve os interessados no projeto.  É monitorado, controlado e 

revisado, além de ser reavaliado quanto a sua aderência à descrição do processo. 

• Representação por estágios: Nível 2 conhecido como “Gerenciado”. Um processo 

é gerenciado quando os requisitos dos projetos são gerenciados e o processo é 

planejado, executado, mensurado e controlado. Em momentos de crise, a 

maturidade nível 2 ajuda a garantir que as práticas existentes não serão 

abandonadas.  

 

2.3.3.4 Nível 3 

 

• Representação contínua: Nível 3 conhecido como “Definido”. É um processo 

gerenciado que está calcado nos padrões definidos pela organização, além de 

contribuir com informações de melhoria dos processos organizacionais (produtos e 

medidas, por exemplo). 
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• Representação por estágios: Nível 3 conhecido como “Definido”. É um processo 

que é bem caracterizado e entendido. É descrito dentro de padrões, objetivos, 

ferramentas e métodos. O conjunto de padrões de processos é utilizado para 

garantir consistência dentro da organização.  

 

2.3.3.5 Nível 4 

 

• Representação contínua: Nível 4 conhecido como “Quantitativamente 

Gerenciado”. É um processo definido que é controlado utilizando dados 

estatísticos e outras técnicas quantitativas.  

• Representação por estágios: Nível 4 conhecido como “Quantitativamente 

Gerenciado”. É um processo onde a organização e os projetos estabelecem 

objetivos quantitativos para a qualidade e desempenho do processo e os utiliza 

como um critério no gerenciamento do processo.  

 

2.3.3.6 Nível 5 

 

• Representação contínua: Nível 5 conhecido como “Otimizado”. É um processo 

quantitativamente gerenciado que é melhorado através do entendimento de causas 

comuns de variações do processo. O foco de um processo otimizado é a contínua 

busca por melhorias tanto incrementais quanto inovadoras. 

• Representação por estágios: Nível 5 conhecido como “Otimizado”. É um processo 

onde a organização o aprimora baseado no entendimento quantitativo das causas 

comuns das variações do processo. O nível de maturidade 5 foca no contínuo 

aprimoramento do desempenho do processo através do incremento e de inovações 

no processo e de melhorias tecnológicas. 
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2.3.4 Categorias das Áreas de Processos do CMMI 

 

Segundo SEI (2002), o CMMI proporciona interação ente as suas áreas de processos, 

através da divisão das mesmas em categorias. Desta forma as áreas de processos podem ser 

relacionadas entre si. 

O CMMI divide as áreas de processos em quatro categorias distintas, que são: (1) 

Gerenciamento de Processos; (2) Gerenciamento de Projetos; (3) Engenharia; (4) Suporte. 

Este trabalho é focado em áreas de processos básicas do Gerenciamento de Projeto. As 

áreas de processos básicas desta categoria compreendem: 

• Planejamento do Projeto: Estabelece e mantêm os planos que definem as 

atividades do projeto; 

• Monitoração e Controle do Projeto: Proporciona as informações necessárias 

relativas ao progresso do projeto para que ações corretivas sejam tomadas o quanto 

antes, com o intuito de haver o menor impacto possível no plano inicial do projeto; 

• Gestão de Acordo com Fornecedores: Gerencia a aquisição de produtos e serviços 

fornecidos por terceiros (ou áreas organizacionais distintas), através de um acordo 

formal entre as partes; 

 

2.4 A RELACÃO PMBOK E CMMI 

 

Segundo Sherer (2005), O CMMI e o PMBOK são ambos os conjuntos de melhores 

práticas com o foco em gerência de projetos. CMMI encarrega-se da gerência de projetos para 

os esforços de engenharia de grandes organizações, o mesmo que o PMBOK, apesar deste 

último abster-se de tipificar os projetos e o tamanho da organização. Deve ainda ser levado 

em conta que embora CMMI e PMBOK tenham ambos um foco na gerência de projetos, a 

estrutura dos dois documentos é diferente. Enquanto o CMMI possui níveis de maturidade, 
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áreas de processos, objetivos e práticas, o PMBOK possui áreas de conhecimento, processos, 

entradas, ferramentas e técnicas e saídas. 

Da perspectiva de uma comparação de componentes equivalentes, em geral as áreas de 

conhecimentos do PMBOK são equivalentes a uma ou mais áreas de processos do CMMI e os 

objetivos do CMMI são equivalentes a um ou mais processos do PMBOK. Um conjunto 

relacionado de entradas do PMBOK, ferramentas e técnicas e saídas é equivalente a uma 

prática do CMMI.  

A diferença de abordagem entre o CMMI e o PMBOK é que o CMMI aborda sempre 

"o que fazer" e nunca "como fazer", e o PMBOK orienta mais o "como fazer" nas Áreas de 

Conhecimento, através de técnicas e ferramentas, conforme mostrado no Quadro 2. 

 

CMMI PMBOK 

Aborda “o que fazer” em cada área de processo e 
nunca “como fazer”. 

Orienta mais o “como fazer” nas áreas de 
conhecimento através de técnicas e ferramentas. 

Escopo: Os requisitos devem ser documentados e 
controlados. 

Escopo: Utilização de estrutura analítica de projeto 
na definição do escopo. 

Tempo: O cronograma do projeto deve ser 
estabelecido. 

Tempo: Detalha técnicas para seqüenciamento de 
atividades do cronograma (CPM/PERT). 

Custo: Estimar esforço e custo do projeto através 
de um procedimento documentado. 

Custo: Técnicas para estimativas: analogia, 
paramétrica, bottom-up etc... 

Quadro 2 - Diferença de abordagem entre CMMI e PMBOK 
Fonte: Adaptado de Machado (2008) 

 
 

Segundo Sotille (2008) é possível combinar os guias PMBOK e CMMI com o intuito 

de obter o sucesso no Projeto de Software. Na Figura 8, pode-se observar que o PMBOK 

proporciona competências aos Gerentes de Projetos da organização. Quanto melhor for a 

formação desses gerentes, melhor será o desempenho deles na gestão de projeto e maior será a 

probabilidade de conclusão com êxito do projeto. Paralelamente, o CMMI proporciona 

maturidade organizacional nos processos de desenvolvimento de sistemas. Assim, em uma 

organização que já possui um processo de desenvolvimento suficientemente maduro e 

gerentes de projetos capacitados, a possibilidade de sucesso do projeto se torna muito maior. 
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Assim, mesclar práticas do PMBOK com o CMMI pode trazer benefícios enormes para a 

organização, com um guia complementando o outro. No entanto, segundo Mattiello (2007), a 

mescla dos dois guias traz um problema para os gerentes de projetos, já que muitos deles 

estão envolvidos de alguma forma na implantação ou melhoria do processo da organização, 

tendo a necessidade de desempenhar um trabalho extra para que não dupliquem esforço em 

gestão de tarefas que possuam um mesmo objetivo comum. 

 

 

Figura 8 - Sinergia entre os modelos PMBOK e CMMI 
Fonte: Adaptado de Sotille (2008) 

 

 

2.4.1 Similaridades e diferenças entre o CMMI e PMBOK 

 

Conforme Sherer (2005), tanto o CMMI quanto o PMBOK possuem similaridades em 

alguns processos. As similaridades apontadas referem-se, principalmente, às áreas de 

processos do CMMI e as áreas de conhecimento do PMBOK que possuem um mapeamento 

direto entre os guias, ou seja, aquelas que são encontradas em ambos.  Entre esses processos 

podemos destacar: Gerenciamento de Requisitos ou Controle de Escopo; Planejamento do 
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Projeto; Monitoramento e Controle do Projeto; Garantia de Qualidade; Gestão de Acordo com 

Fornecedores; Gerenciamento de Riscos; Utilização de Métricas e Medidas. 

Com relação às diferenças, elas começam com o próprio intuito dos guias. Se por um 

lado o CMMI provê as melhores práticas de Engenharia de Sistemas, por outro lado o 

PMBOK é um guia focado na Gestão de Projeto. 

Entre ambos, ainda existem processos que não possuem um mapeamento direto. No 

caso do PMBOK, os processos do CMMI que não tem correlação direta são: Gerenciamento 

de Configuração e Análise Casual. 

No CMMI, o processo do PMBOK que não possui mapeamento direto, é o 

Gerenciamento de Recursos Humanos. 

São também encontrados processos que têm os seus conceitos contrastantes em ambos 

os guias. Os processos em questão são o de validação e verificação. Tanto para o CMMI, 

quanto para o PMBOK, o processo de validação tem como propósito demonstrar que o 

produto gerado corresponde às expectativas geradas na definição dos requisitos do mesmo, 

podendo esse produto ser validado durante a execução do projeto ou durante uma fase do 

mesmo. Já o processo de verificação, tem como propósito investigar se determinado grupo de 

trabalho da EAP foi realizado, conforme especificado, ao final do projeto ou de uma fase do 

mesmo. 

Para o PMI (2004), o risco é algo incerto e pode até ser positivo em alguns casos. No 

CMMI, o risco é mostrado como algo negativo, que deve ser identificado e planejado para que 

seus impactos adversos sejam mitigados. 

Finalmente, existe o conceito de elaborações progressivas no PMBOK (conforme um 

projeto é executado, os seus planos são atualizados com informações mais detalhadas e 

específicas, produzindo assim planos mais precisos e completos) confrontando com o 

conceito de estabelecer e manter do CMMI (muitos objetivos e práticas, uma vez 

estabelecidos, devem ser mantidos, tanto a sua documentação quanto o seu procedimento de 

uso). Com isso, infere-se que embora pareçam que os conceitos sejam antagônicos, o fato de 

ser estabelecido e mantido um determinado documento ou procedimento de uso, isso não 
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impede que ele seja atualizado conforme o andamento do projeto, deixando-o assim, mais 

consistente com a situação que se deseja retratar. 

 

2.4.2 A Sinergia entre PMBOK e CMMI na Gestão de Projetos 

 

Mattiello (2007) e Sherer (2005) assinalam que, com a possibilidade de mesclar ambos 

os guias se têm a possibilidade de complementar alguns processos do CMMI, com as práticas 

do PMBOK. 

Assim, o PMBOK possui práticas que podem auxiliar a organização com os seguintes 

processos para a melhoria na gestão de projetos: 

• Iniciação: Para o CMMI, um projeto não tem o seu início explicitado. Um projeto 

simplesmente existe e então é planejado. Assim, o PMBOK preenche essa lacuna 

já que ele identifica a origem do projeto, com a elaboração de uma proposta, que 

se aprovada, será planejada, caso contrário, será deixada de lado. A proposta sendo 

aceita, estará estabelecido formalmente o nascimento do projeto; 

• Planejamento do Projeto: Nesse item, o CMMI cobre adequadamente as atividades 

de planejamento, mas o PMBOK pode agregar valor já que proporciona 

documentos adicionais de planejamento (e maior detalhamento), tais como os 

planos de Gerenciamento de Escopo, cronograma, custo, equipe, comunicação e 

aquisição. Ainda, o PMBOK auxilia no Gerenciamento de tempo do projeto 

provendo processos para as definições e seqüência das atividades, estimativas de 

recursos para realização das atividades, estimativa da duração das atividades e 

desenvolvimento do cronograma; 

• Monitoramento e Controle do Projeto: O CMMI possui práticas de monitoramento 

e controle muito bem definidas, porém, o PMBOK pode auxiliar esse processos 

com a utilização de técnica propostas, como a de cálculos de valor agregado (para 

verificação do progresso do projeto), medição de desempenho (para verificação se 

há necessidade de ações corretivas), controle de mudança integrado (para efetuar 
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mudanças no cronograma), análise de variação (para a verificação das datas de 

início e término reais contra as realizadas); 

• Riscos: Embora o CMMI trate o Gerenciamento de Riscos, o PMBOK o trata de 

uma maneira muito mais completa e eficaz. O PMBOK proporciona ao projeto um 

Plano de Gerenciamento de Riscos muito mais completo, além de fornecer um 

processo sobre identificação de riscos, com técnicas mais eficientes. Ainda, o 

PMBOK tem um processo totalmente voltado à análise quantitativas e qualitativas 

de risco além de um plano de resposta a riscos; 

• Aquisição: Para o CMMI, quando se faz uma aquisição, só é levado em 

consideração o ponto de vista do comprador, já o PMBOK considera os pontos de 

vista tanto do comprador quanto do fornecedor. Para a área de processo de Gestão 

de Acordo com Fornecedores do CMMI, o PMBOK auxilia com processos 

referentes à solicitação de respostas de fornecedor (para avaliação de cotações, 

preços, ofertas e propostas), administração do contrato (consideração para a 

avaliação dos serviços prestados pelo fornecedor e do contrato entre as duas partes, 

para que sejam realizados possíveis ajustes) e encerramento do contrato 

(finalização de todos os contratos, com resoluções de itens do contrato que 

possivelmente ficaram em aberto); 

• Fechamento do Projeto e aceite das entregas: Embora o CMMI considere a entrega 

do produto ao cliente, ele não entra em detalhes de como é feito o fechamento do 

projeto. Dessa forma, o PMBOK ajuda no encerramento do projeto e no aceite dos 

produtos, já que considera procedimentos administrativos de fechamento do 

projeto, procedimento de encerramento de contrato, aceite formal dos produtos 

gerados no projeto pelo cliente, levantamento de informações do projeto para 

encerramento e as lições aprendidas com o projeto. 

 

 



 

 

3 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido de forma participativa com os funcionários do 

Departamento de Informática que trabalham com projetos de desenvolvimento de sistemas de 

informação. As funções exercidas por eles são: assessor de informática, gerente funcional, 

analista de sistema e programador.  

A execução foi feita em três etapas: 

Etapa 1 – Pesquisa bibliográfica de estudos que abordam o tema de administração de 

projetos (PMBOK) e maturidade de processos em gerência de projetos (CMMI); 

Etapa 2 – Coleta de dados com pessoas ligadas a projetos de desenvolvimento de 

sistemas de informação sob ponto de vista de práticas específicas do CMMI correlacionadas 

ao PMBOK; 

Etapa 3 – Avaliação dos dados coletados para análise e proposição de melhorias à 

gestão de projetos. 

 

3.1 MÉTODO OU DELINEAMENTO DA PESQUISA 

  

O presente trabalho constitui uma avaliação formativa, pois segundo Roesch (2005), a 

avaliação formativa é um tipo de pesquisa cujo propósito é melhorar ou aperfeiçoar sistemas 

ou processos.  

De acordo com Yin (2005), a preferência pelo método de Estudo de Caso deve ser 

dada quando do estudo de eventos contemporâneos, em situações onde os comportamentos 

relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível se fazer observações diretas e 

entrevistas sistemáticas. De modo específico, este método é adequado para responder às 
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questões "como" e '"porque" que são questões explicativas e tratam de relações operacionais 

que ocorrem ao longo do tempo. 

 

3.2 DEFINIÇÃO DA ÁREA OU POPULAÇÃO-ALVO 

 

O desenvolvimento do trabalho ocorreu junto ao Departamento de Informática, órgão 

diretamente subordinado à Direção-Geral do Tribunal de Justiça. Os sistemas de informação, 

desenvolvidos pelo Serviço de Sistemas, necessitam de infra-estrutura de suporte 

proporcionada pelo Serviço de Produção. Ambos, Serviço de Sistemas e Serviço de Produção 

são divisões do Departamento de Informática e contam com cerca de 100 funcionários no seu 

quadro funcional composto de analistas de sistemas, programadores, técnicos de informática, 

técnicos em eletrônica, operadores de computador e estagiários. 

 

3.3 PLANOS E INSTRUMENTOS DE COLETA 

 

Os principais instrumentos de coleta de dados utilizados compreendem entrevistas 

semi-estruturadas, observação participante de forma aberta e documentos da organização.   

Em relação às entrevistas, procura-se direcionar os questionamentos em relação às 

práticas específicas nas áreas de processos básicas de Gerenciamento de Projetos do  

CMMI. Um assessor de informática está atuando como facilitador no processo de implantação 

de uma cultura de gerência de projetos. Dele provêm muitas respostas às perguntas levantadas 

para este trabalho.  

Quanto à observação participante de forma aberta, este acadêmico é funcionário da 

organização objeto do estágio, portanto, segundo Roesch (2005) tem permissão para observar, 

entrevistar e participar no ambiente de trabalho em estudo. 



 

 

4 ESTUDO DE CASO 

 

O propósito desta parte consiste em apresentar os resultados obtidos no transcorrer 

deste trabalho. Esta parte está dividida em:  

• Levantamento da situação atual;  

• Levantamento de dados à luz do CMMI; 

• Análise dos dados e sugestões de melhoria. 

 

4.1 LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

4.1.1 Desenvolvimento de sistemas de informação 

 

O Departamento de Informática é o órgão executor do programa de informatização do 

Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, constituído no final da década de 1990. Tal 

programa compreende a informatização completa, incluindo equipamentos, instalação de 

softwares básicos, desenvolvimento de softwares aplicativos, treinamento de usuários e 

interligação em rede de todas as comarcas do Rio Grande do Sul, além do Tribunal de Justiça. 

A política de Informática do TJRS tem por meta migrar, gradual e definitivamente, os 

sistemas de informação existentes da PROCERGS para sistema próprio, reduzindo a 

dependência externa. 

Para tanto são desenvolvidos sistemas de informação como: 
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• Sistema Themis de 1º Grau: Sistema de informação para as comarcas. Entre suas 

principais funcionalidades, destacam-se: distribuição de processos, contadoria, 

andamento processual e mapas estatísticos; 

• Sistema Themis de 2º Grau: Sistema de informação para o Tribunal de Justiça. 

Suas principais funcionalidades são prover sessões informatizadas e auxiliar na 

redação de acórdãos por parte de magistrados e assessores. 

• Portal da Justiça: Página na Internet com uma extensa gama de serviços ao 

cidadão; 

• Sistemas administrativos: Vários sistemas de informação são desenvolvidos para 

apoiar as atividades dos departamentos do TJRS. 

As equipes de projeto de desenvolvimento de sistemas de informação são compostas, 

basicamente, por analistas de sistemas e programadores. A grande maioria de analistas de 

sistemas e programadores são servidores públicos de cargo efetivo. Os demais são 

funcionários de uma empresa contratada para fornecimento de mão-de-obra com vistas ao 

desenvolvimento de sistemas de informação – Terceirizados. Geralmente, um analista de 

sistemas acumula também o papel de gerente de projeto. As equipes de projeto reportam o 

andamento de seus projetos à chefia funcional do Serviço de Sistemas. O controle dos 

projetos de desenvolvimento de sistemas consiste de acompanhamento de cronograma e 

reuniões de andamento do projeto.  

Quando um projeto inicia, é a chefia funcional que aloca e mantém os recursos 

materiais e humanos necessários ao desenvolvimento do projeto, segundo um feedback das 

necessidades informadas pelo gerente de projeto. Ainda, o gerente de projeto negocia recursos 

ao projeto, ora com intermediação da chefia funcional, ora diretamente, pois lhe é dada certa 

autonomia de forma tácita. A negociação se dá com outras equipes de projeto, outras seções 

do departamento e com o staff da direção. Pode-se, por exemplo, negociar o desenvolvimento 

de um componente de software, insumo necessário ao projeto principal, com outra equipe de 

desenvolvimento. 
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O processo de desenvolvimento segue um ciclo clássico de desenvolvimento de 

software. Primeiramente, o analista de sistemas realiza entrevista com usuário para levantar 

premissas e requisitos do sistema a ser desenvolvido. Após é feita uma análise que leva a uma 

definição preliminar do escopo do projeto. De posse desta informação, inicia-se a definição e 

decomposição das atividades inerentes ao desenvolvimento. Ainda, para cada atividade, são 

estimados o tempo de duração e os recursos necessários. O programador operacionaliza a 

atividade de codificação. Para tanto, lhe é passada uma especificação de programa por parte 

do analista de sistemas. Uma especificação é a declaração documentada de passos a serem 

atingidos para que o sistema possa contemplar as funcionalidades requeridas pelo usuário. 

Concluída a especificação, testes são realizados pelo programador e repetidos pelo analista de 

sistemas com o intuito de validá-la. 

Após o desenvolvimento de um sistema, este é disponibilizado aos usuários. A não 

conformidade com os requisitos do usuário e/ou erros de codificação resultam na manutenção 

do sistema. Ainda, o usuário poderá requerer novas funcionalidades levando à nova análise, 

projeto, codificação, teste e geração de nova versão do sistema. 

 

4.1.2 MGPTI 

 

Com o objetivo de melhorar o gerenciamento de projetos, está sendo implantada no 

Departamento de Informática (DI) a Metodologia para Gerenciamento de Projetos de 

Tecnologia da Informação (MGPTI). Almeja-se com esta prática, o estabelecimento de 

processos formais de gerenciamento de projetos que favoreçam uma melhor documentação e 

acompanhamento dos mesmos. A principal fonte da metodologia é o PMBOK. Alguns 

conceitos de outros modelos, como o Rational Unified Process (RUP) também subsidiaram a 

elaboração do trabalho. 

A MGPTI não busca atender somente atividades de desenvolvimento de sistemas de 

informação, mas qualquer projeto de Tecnologia da Informação desenvolvido dentro do DI. 

Neste sentido, foi concebida para ser utilizada tanto em projetos do Serviço de Sistemas 

quanto pelo Serviço de Produção. 
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Por motivos de racionalização e simplificação, a MGPTI, contém processos (ou 

macro-atividades) que, eventualmente, incluem mais de um processo conforme a visão do 

PMBOK. Os processos da MGPTI por grupo de processos são: 

• Processo de Iniciação: Criar o Termo de Abertura do Projeto; 

• Processos de Planejamento: (1) Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto; 

(2) Definir o Escopo; (3) Definir a EAP; (4) Definir as Atividades e os Recursos; 

(5) Desenvolver o Planejamento de Riscos; (6) Desenvolver o Cronograma; 

• Processos de Execução: (1) Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto; (2) 

Distribuir as Informações; 

• Processos de Monitoramento e Controle: (1) Monitorar e Controlar o Trabalho do 

Projeto; (2) Elaborar o Relatório de Desempenho; 

• Processo de Encerramento: Encerrar o Projeto. 

 

 

Figura 9 - Processos da MGPTI do TJRS 
Fonte: MGPTI do TJRS 
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A fim de suportar a metodologia, estão à disposição os seguintes recursos tecnológicos 

a serem utilizados no contexto da MGPTI: 

• Microsoft Office Enterprise Project Management Solution 2007 (EPM): O EPM é 

um ambiente colaborativo de gerenciamento de projetos. Ele auxilia na 

organização, visibilidade, compreensão e controle de todo o trabalho do projeto. 

Com o uso do EPM é criado um site do projeto, aumentando a comunicação e a 

colaboração entre todos os interessados no projeto. O site do projeto possui as 

informações relevantes do projeto disponibilizadas a todos os interessados. É 

composto dos seguintes produtos: 

o Microsoft Office Project Server 2007; 

o Microsoft Office Project Professional 2007; 

o Microsoft Office Project Web Access; 

o Microsoft Office Sharepoint Service. 

• Microsoft Visio 2007: O Visio é uma solução para a criação de diagramas e 

visualização de dados que ajuda as organizações a visualizarem, analisarem e 

comunicarem informações, sistemas e processos complexos.  

No mês de maio de 2008, membros do corpo técnico do Departamento de Informática 

do TJRS foram selecionados para Prova de Conceito (PoC) no ambiente de colaboração EPM 

com vistas à  validação do processo de gerenciamento de projetos que estava sendo proposto. 

Este treinamento propiciou também nivelar os conhecimentos dos participantes no uso do 

Project e introduziu os demais softwares que compõem o ambiente de colaboração EPM. 

Durante o treinamento, os participantes executaram um Estudo de Caso com dois casos reais 

do TJRS (um do Serviço de Sistemas e outro do Serviço de Produção), simulando o 

acompanhamento do ciclo de vida do projeto por meio do EPM. 

A implantação da MGPTI, em desenvolvimento, contempla ainda outros treinamentos 

com vistas à formação da cultura de gerência de projetos no Departamento de Informática. 

Um treinamento considerado fundamental é sobre o PMBOK. Também estão programados 
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treinamentos sobre relacionamento interpessoal, comunicação e liderança. A partir destes 

treinamentos e da aplicação de um primeiro ciclo da MGPTI, espera-se um aprimoramento do 

processo. 

Um assessor de informática, lotado na Assessoria do DI, tem, entre suas funções, 

servir como facilitador no processo de implantação da cultura de gerência de projetos. Ele 

monitora a aplicação da MGPTI e auxilia as equipes de projeto a dirimir suas eventuais 

dúvidas quanto à aplicação de técnicas de gerenciamento de projetos.  

A partir de projetos pilotos, está sendo testada, em ambiente de produção, a 

conformidade da metodologia em relação ao desenvolvimento de sistemas de informação. Até 

o fechamento deste trabalho, havia dois projetos pilotos de desenvolvimento de sistemas de 

informação segundo a MGPTI.   

 

4.2 LEVANTAMENTO DE DADOS À LUZ DO CMMI 

 

A situação atual da gestão de projetos de desenvolvimento de sistemas de informação 

é levantada sob a ótica de práticas específicas para áreas de processos básicas da Gerência de 

Projetos do CMMI. Para isto, nos apoiamos em Sherer (2005) que versa sobre mapeamento 

do CMMI versão 1.1 CMMI-SE/SW/IPPD/SS para o PMBOK terceira edição. Desta forma, 

podemos olhar com mais atenção sobre a compilação de melhores práticas do PMBOK no 

Departamento de Informática chamada de “Metodologia para Gerenciamento de Projetos de 

Tecnologia da Informação” - MGPTI, além de nos dar suporte a indagações acerca da 

gerência de projetos. 

A seguir, a coleta de dados, segundo a elaboração do questionário (Anexo A) por 

práticas específicas das três áreas de processos do CMMI: (1) Planejamento do Projeto; (2) 

Monitoração e Controle do Projeto; (3) Gestão de Acordo com Fornecedores. 

 



 

 

61 

 

4.2.1 Planejamento do Projeto 

 

 Dentro do Planejamento do Projeto do CMMI, há objetivos específicos: 

 - Estabelecer Estimativas; 

 - Desenvolver um Plano de Projeto; 

 - Obter Compromissos com o Plano. 

 

4.2.1.1 Estabelecer Estimativas 

 

Considerando-se o objetivo específico “Estabelecer Estimativas” foram levantados 

dados dentro de cada prática específica. 

 

4.2.1.1.1  Estimar o Escopo do Projeto 

 

 Nesta prática específica quer se estabelecer uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

em alto nível. 

Segundo o assessor de informática, a construção da EAP em projetos de pequeno porte 

não tem gerado uma contribuição significativa para o trabalho. Já para projetos de médio e 

grande porte é recomendável. 

Em determinadas situações, questões como a falta de domínio no negócio por parte da 

equipe do projeto aliado a outras variáveis como a escolha da tecnologia a ser usada podem 

gerar alguma dificuldade. 
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Na MGPTI, para elaboração da EAP, faz-se uso do Visio. Também se produz um 

documento chamado Dicionário da EAP que detalha os componentes contidos na EAP. 

Através da integração do Visio com o Project, as atividades da EAP servem de base para 

montagem do cronograma. 

 

4.2.1.1.2  Estabelecer Estimativas de Atributos de Produtos de Trabalho e Tarefas 

 

Nesta prática específica quer se estabelecer e manter estimativas de produtos de 

trabalho e tarefas.  

Embora as atividades sejam estimadas em horas que provavelmente se transformam 

em vários dias/horas, atualmente não há uma técnica formal para o estabelecimento de 

estimativas. O que há é o estabelecimento da duração das tarefas com base no conhecimento 

técnico, empírico, não formalizado e não documentado formalmente pela equipe do projeto. 

Estuda-se a escolha de uma medida entre técnicas adotadas pelo mercado tais como Pontos de 

Casos de Uso, Pontos de Função, entre outras. 

 

4.2.1.1.3  Definir Ciclo de Vida do Projeto 

 

Nesta prática específica quer se definir as fases do ciclo de vida do projeto para 

determinar o escopo do esforço de planejamento. 

 Atualmente, usa-se a abordagem clássica de desenvolvimento de software para 

nortear as fases do ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de sistemas. Esta abordagem 

compõe-se, basicamente, de levantamento dos requisitos e premissas, análise, projeto, 

codificação, testes e manutenção.  
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No entanto, não há uma aderência formal entre a MGPTI e uma Metodologia de 

Desenvolvimento de Sistemas (MDS), visto que a MDS se encontra em definição, segundo o 

assessor de informática. 

 

4.2.1.1.4  Determinar Estimativas de Esforço e Custo 

 

Nesta prática específica quer se estimar o esforço e o custo do projeto para produtos de 

trabalho e tarefas com base na justificativa de estimação. 

Nas pastas públicas da rede de computadores do TJRS estão disponibilizados arquivos 

contendo informações de projetos (cronogramas, atas, pareceres técnicos, modelos 

conceituais, especificações de programas, entre outros) que são consultados pelo corpo 

técnico quando buscam estimativas baseadas em projetos similares. 

 A partir da implementação da cultura de gerenciamento de projetos e do uso do 

ambiente de colaboração EPM, ter-se-á uma base centralizada para apoiar estimativas de 

esforço e custo baseadas em dados históricos de projetos similares.  

Para apoiar na justificação das estimativas, são levados em conta os recursos 

computacionais críticos para o projeto de software e os recursos de engenharia de software. 

No plano de gerenciamento da MGPTI é solicitada a identificação destes recursos.  

Ainda, não está contemplada a estimativa de custos na MGPTI, pois na sua primeira 

versão se quis simplificar processos para melhor assimilação da cultura de gerência de 

projetos.  No entanto, em versões posteriores, serão adotados controles de custos.  

 

4.2.1.2 Estabelecer um Plano de Projeto 
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Considerando-se o objetivo específico “Estabelecer um Plano de Projeto” foram 

levantados dados dentro de cada prática específica. 

 

4.2.1.2.1  Estabelecer o Orçamento e o Cronograma 

 

Nesta prática específica quer se estabelecer e manter o orçamento e o cronograma do 

projeto.  

O uso do Project como ferramenta integrada no ambiente de colaboração EPM 

proporciona recursos para estabelecimento de cronogramas. 

Ainda, o EPM por ser um sistema corporativo se constitui numa base centralizada de 

recursos humanos, onde se estabelece uma hierarquia de cargos e funções. Assim, evita-se de 

alocar o mesmo recurso a mais de um projeto ao mesmo tempo. Também é possível exibir um 

relatório com a distribuição dos recursos alocados.  

Normalmente, gerentes funcionais, gerentes de projetos e analistas de sistemas 

consultam e modificam cronogramas. Programadores não têm hábito de sequer consultar o 

cronograma. De acordo com o assessor de informática, através da formação de uma cultura 

em gerência de projetos, pretende-se que programadores informem o andamento do seu 

trabalho através do ambiente de colaboração EPM de forma regular.  

A utilização de marcos de controle do projeto – milestones é uma das novidades da 

metodologia para o estabelecimento de cronograma. A aprovação de um marco de controle 

implica em um aceite pelo usuário ou seu representante, que deve ser formalizado de alguma 

forma quer seja pela ata de reunião ou termo de encerramento, geralmente após uma avaliação 

preliminar de parte do usuário.  

 

4.2.1.2.2  Identificar os Riscos do Projeto 
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Nesta prática quer se identificar e analisar os riscos do projeto. 

Na MGPTI, há uma taxonomia dos riscos por categorias como: complexidade do 

projeto; consenso entre as principais partes interessadas; recursos humanos; habilidades e 

características da equipe; tecnologia; planejamento incompleto ou inadequado.  

As categorias de risco são usadas como uma referência para identificação dos mesmos. 

Os riscos são identificados segundo técnicas de coleta de informações como 

Brainstorming. 

Feita a identificação dos riscos, faz-se uma análise qualitativa usando a técnica de 

avaliação e impacto dos riscos.   

O resultado da multiplicação da probabilidade pelo impacto de um risco identificado é 

confrontado com uma matriz de probabilidade e impacto. A confrontação determinará se o 

risco é de prioridade baixa, moderada ou alta. Determinada a prioridade do risco, são 

estabelecidas as respostas planejadas a cada um dos riscos identificados. 

 

4.2.1.2.3  Planejar o Gerenciamento de Dados 

 

Nesta prática específica quer se planejar o gerenciamento de dados do projeto.  

Através do uso do ambiente de colaboração EPM, requisitos de privacidade, segurança 

e distribuição dos dados são providos. Além disso, a infra-estrutura de Tecnologia da 

Informação do TJRS proporciona backup dos dados.  

Pode-se dizer que o EPM é o sistema de informação para gerenciamento de projetos. 

A MGPTI estabelece modelos de documentos para processos de gerenciamento de 

projetos além de softwares aplicativos que tratam com formatos específicos de arquivos. 
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4.2.1.2.4  Planejar os Recursos do Projeto 

 

Nesta prática específica quer se planejar os recursos necessários para executar o 

projeto.  

O TJRS mantém uma política de investimentos na área de informática a fim de suprir 

sua infra-estrutura de modo a suportar a execução de projetos. Esta estratégia é adotada 

devido ao tempo despendido para aquisição de bens e serviços mediante processo licitatório 

segundo a lei federal nº. 8.666/93.  

Já o provimento dos recursos humanos é feito por concurso público e também por 

contratação de horas/homem por intermédio de uma empresa que presta serviços de 

desenvolvimento de sistemas.   

Um projeto pode sofrer paralisação por falta de recursos, mas dificilmente é abortado. 

Isto ocorre justamente pela pouca disponibilidade de recursos humanos em relação à demanda 

devido ao surgimento de novos projetos com maior prioridade e urgência segundo a 

determinação da alta administração do TJRS. 

 

4.2.1.2.5  Planejar as Habilidades e Conhecimentos Necessários 

 

Nesta prática quer se que se planejar os conhecimentos e habilidades necessárias para 

a execução do projeto. 

Na montagem da equipe, a gerência funcional e o gerente de projeto levam em conta o 

desempenho em projetos anteriores e o domínio técnico dos recursos humanos candidatos, 

pois não há um banco de dados de recursos humanos que auxilie nesta tarefa.  

Semestralmente, o desempenho de um servidor de carreira é medido pela sua chefia 

funcional imediata através do instrumento conhecido como Avaliação Funcional onde são 
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atribuídos pontos a requisitos de produtividade, qualidade, interação, colaboração, entre 

outros. 

Quando um servidor entra em exercício no cargo, ele é entrevistado pela chefia 

funcional que toma conhecimento das suas habilidades e, por conseqüência, das necessidades 

de treinamento para uso das ferramentas de desenvolvimento de sistemas.  

Em âmbito geral, o domínio técnico de uma ferramenta da Engenharia de Software 

como um ambiente de desenvolvimento ou de uma metodologia de gerenciamento de serviços 

como a Information Technology Infrastructure Library (ITIL), é obtido através de contratação 

de serviço de prestação de treinamento mediante processo licitatório.  

Às vezes, faz-se necessária a contratação de serviço de consultoria.  Esta contratação é 

feita quando não existe domínio dos recursos humanos sobre determinado assunto. Também é 

feita por processo licitatório. 

 

4.2.1.2.6  Planejar o Envolvimento das Partes Interessadas 

 

Nesta prática específica quer se planejar o envolvimento das partes interessadas 

identificadas.  

Apesar do Termo de Abertura definir responsabilidades e autoridades das partes 

interessadas, na MGPTI estas não são relacionadas em função das atividades do projeto ou 

especificadas em razão do que a parte interessada irá fazer para desempenhar o papel naquela 

atividade, pois não há uma matriz de responsabilidade que explicite isto.   

Todas as reuniões relacionadas ao projeto devem ser documentadas, conforme 

modelos de atas de reunião. As reuniões costumam ser agendadas pelo responsável usando o 

Microsoft Outlook. 

Analistas e programadores costumam se dispor fisicamente próximos para aprimorar 

sua capacidade de atuar como uma equipe. Mesmo próximos, fazem uso de ferramentas de 
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comunicação instantânea como o Microsoft Messenger, pois no mesmo ambiente estão várias 

equipes e não é desejável que haja ruídos que possam prejudicar a concentração.  

 

4.2.1.2.7  Estabelecer o Plano de Projeto 

 

Nesta prática específica quer se estabelecer e manter o conteúdo do plano geral do 

projeto. 

Segundo o assessor de informática, as áreas de conhecimento do PMBOK onde se 

encontram os processos mais críticos para desenvolvimento de sistemas são a área de 

gerenciamento de recursos humanos e a área de gerenciamento do escopo.  

Na MGPTI, não foram contempladas, de modo mais explícito as áreas referentes a 

custo e qualidade porque a proposta inicial teve como premissa apresentar um conjunto de 

processos mais enxuto com o objetivo de facilitar a introdução da cultura de gerenciamento de 

projetos para os funcionários do Departamento de Informática. O planejamento inclui, para as 

próximas versões da MGPTI, a inclusão gradativa de todas às áreas de conhecimento do 

PMBOK.  

 

4.2.1.3 Obter Compromissos com o Plano 

 

Considerando-se o objetivo específico “Obter Compromissos com o Plano” foram 

levantados dados dentro de cada prática específica. 

 

4.2.1.3.1  Revisar os Planos que afetam o Projeto 
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Nesta prática específica quer se revisar todos os planos que afetam o projeto para o 

entendimento dos compromissos do projeto. 

O ambiente de colaboração EPM mantém versões de documentos do projeto, então é 

possível ter um histórico evolutivo dos documentos do projeto propiciando revisar planos que 

afetam o projeto. 

Mas a prática de revisar planos do projeto depende da assimilação do técnico frente à 

cultura de gerência de projetos. Um modelo de lista de verificação ajudaria neste processo, 

pois seria um guia que conteria uma relação de tópicos a revisar. 

 

4.2.1.3.2  Conciliar os Níveis de Trabalho e Recursos 

 

Nesta prática específica quer se conciliar o plano do projeto para refletir os recursos 

disponíveis e estimados. 

Segundo o assessor de informática, a maioria dos integrantes do corpo técnico de 

desenvolvimento de sistemas não possui a cultura formal para aplicação de técnicas como a 

do Nivelamento de Recursos para desenvolvimento de cronogramas, mas acredita que a 

equipe possui uma capacidade de aprendizagem acima da média e o EPM auxilia neste 

processo.  

 

4.2.1.3.3  Obter Compromissos com o Plano 

 

Nesta prática específica quer se obter compromissos das partes interessadas relevantes 

responsáveis por executar e suportar a execução do plano. 
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Através de reuniões formalizadas em atas, procedimentos formais para solicitação da 

mudança de escopo e distribuição das informações, as partes interessadas ficam 

comprometidas com o suporte e execução do projeto. 

 

4.2.2 Monitoramento e Controle do Projeto 

 

 Dentro do Monitoramento e Controle do Projeto do CMMI, há objetivos específicos: 

 - Monitorar o Projeto Contra o Plano; 

 - Gerenciar a Ação Corretiva até o Encerramento; 

 

4.2.2.1 Monitorar o Projeto Contra o Plano 

 

Considerando-se o objetivo específico “Monitorar o Projeto Contra o Plano” foram 

levantados dados dentro de cada prática específica. 

 

4.2.2.1.1  Monitorar os Parâmetros de Planejamento do Projeto 

 

Nesta prática específica quer se monitorar os valores reais dos parâmetros de 

planejamento do projeto contra o plano do projeto. 

Através da correta utilização do Project, é possível confrontar valores estimados e 

valores reais de cronograma. Complementarmente, recursos como controle de versões de 

documentos pode auxiliar nesta confrontação.  
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Pode haver desvios significativos no Plano do Projeto em decorrência da falta de 

recursos, mudança de escopo, riscos não previstos, entre outros. Estas alterações são tratadas 

caso a caso. Não existe um procedimento padrão. Entre algumas ações podemos citar 

negociação de escopo e realocação de recursos. 

 

4.2.2.1.2  Monitorar os Compromissos 

 

Nesta prática específica quer se monitorar os compromissos contra os identificados no 

Plano do Projeto. 

Para manter os compromissos é necessário priorizar alguns projetos no caso de grande 

demanda e recursos limitados. Esta é a situação atual do Departamento de Informática.  

 

4.2.2.1.3  Monitorar os Riscos do Projeto 

 

Nesta prática específica quer se monitorar os riscos contra os que foram identificados 

no plano do projeto. 

Riscos são monitorados através de um processo sistemático de registro e 

acompanhamento realizado com o ambiente de colaboração EPM e conforme os documentos 

do Plano de Gerenciamento de Riscos, Plano de Comunicações, entre outros. 

Segundo o assessor de informática, riscos mais difíceis de monitorar são aqueles que 

dependem do ambiente externo à organização. Por exemplo, a crise econômica mundial e o 

seu reflexo nas aquisições.  
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4.2.2.1.4  Monitorar o Gerenciamento de Dados 

 

Nesta prática específica quer se monitorar o gerenciamento dos dados do projeto 

contra o plano do projeto. 

Somente a partir de treinamento continuado e ações de monitoramento é que será 

possível garantir que documentos presentes na MGPTI seguirão normas dos seus modelos. 

 

4.2.2.1.5  Monitorar o Envolvimento das Partes Interessadas 

 

Nesta prática específica quer se monitorar o envolvimento das partes interessadas. 

Segundo o assessor de informática, é função fundamental do gerenciamento de 

projetos, envolver as partes interessadas para consecução do plano do projeto. Um processo 

bem definido não resolve o problema de uma equipe desmotivada. Divulgação, treinamentos 

técnicos e motivacionais, reuniões regulares são ações que auxiliam neste contexto. 

 

4.2.2.1.6  Conduzir Revisões de Progresso 

 

Nesta prática específica quer se revisar periodicamente o progresso, desempenho e 

questões do projeto. 

Todas as partes interessadas têm acesso ao cronograma do projeto e relatórios de 

desempenho. 

Questões de projeto como ações preventivas e corretivas encontram suporte na 

MGPTI, direta ou indiretamente, através de Gerenciamento de Riscos, Gerenciamento de 

Comunicações, entre outros. 
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4.2.2.1.7  Conduzir Revisões nos Marcos de Controle 

 

Nesta prática específica quer se revisar o cumprimento e resultados do projeto nos 

marcos de controle selecionados do projeto. 

Reuniões para revisar o cumprimento e resultados do projeto nos marcos do projeto 

são contempladas pela MGPTI. 

 

4.2.2.2 Gerenciar a Ação Corretiva até o Encerramento 

 

Considerando-se o objetivo específico “Gerenciar a Ação Corretiva até o 

Encerramento” foram levantados dados dentro de cada prática específica. 

 

4.2.2.2.1  Analisar Questões 

 

Nesta prática específica quer se coletar, analisar questões e determinar as ações 

corretivas necessárias para tratar estas questões. 

O ambiente de colaboração EPM suporta plenamente o monitoramento e controle das 

atividades planejadas e agendadas no plano de gerenciamento de projetos. No entanto, este 

suporte depende do detalhamento do cronograma implantado.  

Questões como mudança de prioridade, incapacidade de um fornecedor em atender um 

contrato, entre outras, podem levar a interrupção do projeto, mas dificilmente os projetos são 

abortados.  
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A estratégia de TI do TJRS define que alguns projetos são priorizados e devem ter 

maior controle sobre seu escopo. Desta forma, mudanças têm que ter aval da alta direção do 

TJRS. 

 

4.2.2.2.2  Tomar Ações Corretivas 

 

Nesta prática específica quer se tomar ações corretivas sobre as questões identificadas. 

Explicitamente não há um plano de ações corretivas na MGPTI. 

 

4.2.2.2.3  Gerenciar as Ações Corretivas 

 

Nesta prática específica quer se gerenciar as ações corretivas até o encerramento. 

Ações corretivas são registradas como alteração ou inserção ou correção no 

cronograma, que podem ser confrontadas com o planejado. 

No entanto, não há um formulário próprio para registro formalizado de problemas e 

ações corretivas. 

Através do uso intensivo do EPM e de suas funcionalidades, seja como ferramenta de 

cronograma, seja como repositório de qualquer tipo de documento se pretende criar uma base 

de conhecimento para futuros projetos. 

 

4.2.3 Gestão de Acordos com Fornecedores  

 

 Dentro da Gestão de Acordos com Fornecedores do CMMI, há objetivos específicos: 
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 - Estabelecer Acordos com Fornecedores; 

 - Satisfazer Acordos com Fornecedores. 

 

4.2.3.1 Estabelecer Acordos com Fornecedores 

 

Considerando-se o objetivo específico “Estabelecer Acordos com Fornecedores” 

foram levantados dados dentro de cada prática específica. 

 

4.2.3.1.1  Determinar o Tipo de Aquisição 

 

Nesta prática específica quer se determinar o tipo de aquisição para cada produto ou 

componente de produto a ser adquirido. 

O TJRS adquiri seus produto por intermédio de processo licitatório. 

O Departamento de Informática interage com o Departamento de Licitações e 

Contratos demandando solicitações de aquisições através de procedimentos padronizados. A 

comunicação envolve formulários, e-mail e software de acompanhamento de processos. 

O procedimento padrão é desenvolver softwares para a área jurisdicional. Para a área 

administrativa é comum a compra. 

 

4.2.3.1.2  Selecionar Fornecedores 

 

Nesta prática específica quer se selecionar fornecedores com base na avaliação de sua 

capacidade de atender os requisitos especificados e os critérios estabelecidos. 
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O Departamento de Informática conta com um cadastro de fornecedores potenciais 

para análise do mercado em relação ao produto ou serviço que queira adquirir. 

São usados critérios de histórico, certificações, capacidade de atendimento, entre 

outros para avaliar os fornecedores. 

O TJRS como órgão da administração direta, regido por lei específica, objetiva 

identificar o maior número de fornecedores, conforme critérios, para depois obter o melhor 

preço através de processo licitatório. 

 

4.2.3.1.3  Estabelecer Acordos com Fornecedores 

 

Nesta prática específica quer se estabelecer e manter acordos formais com o 

fornecedor. 

A obtenção de contrato com fornecedor é feita exclusivamente através de processo 

licitatório.  

Através de um edital bem definido, contemplando os deveres e direito de cada parte, 

pode-se mitigar ou transferir riscos para o fornecedor. 

 

4.2.3.2 Satisfazer Acordos com Fornecedores 

 

Considerando-se o objetivo específico “Satisfazer Acordos com Fornecedores” foram 

levantados dados dentro de cada prática específica. 
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4.2.3.2.1  Revisar Produtos de Prateleira 

 

Nesta prática específica quer se revisar produtos de prateleira candidatos para 

assegurar que eles satisfazem os requisitos especificados que estão cobertos por um acordo 

com o fornecedor.  

Adquire-se produto de prateleira quando reconhecidamente estes produtos atendem as 

necessidades do negócio. 

 

4.2.3.2.2  Executar o Acordo com o Fornecedor 

 

Nesta prática específica quer se executar atividades com o fornecedor conforme 

especificado no acordo com o fornecedor.  

Através de Acordos de Nível de Serviço (ANS), que definem claramente os critérios 

de avaliação, consegue-se auferir o desempenho de um fornecedor. 

 

4.2.3.2.3  Aceitar o Produto Adquirido 

 

Nesta prática específica quer se assegurar que o acordo com o fornecedor foi satisfeito 

antes de aceitar o produto. 

Assegura-se que o software de prateleira é da qualidade requerida através de uma 

avaliação que compreenda o levantamento das necessidades do negócio, o teste ou estudo do 

produto e a busca de informações de outros clientes. 

Assegura-se que o desenvolvimento de software por terceiros é da qualidade requerida 

através das ANSs adequadas que definam claramente os critérios de avaliação. 
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4.2.3.2.4  Fazer a Transição dos Produtos 

 

Nesta prática específica quer se fazer a transição dos produtos adquiridos do 

fornecedor para o projeto. 

O treinamento e o suporte para uso são requeridos para praticamente todos os produtos 

adquiridos.  Há previsão de avaliação dos produtos adquiridos frente às exigências dos editais 

de licitação. 

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS E SUGESTÕES DE MELHORIA 

 

 Todas as práticas específicas das áreas de processos estudadas neste trabalho são 

suportadas pela MGPTI do TJRS ou pelo modus operandi do Departamento de Informática 

quanto ao desenvolvimento de sistemas de informação. No entanto, cabem algumas ressalvas. 

 Percebeu-se através do mapeamento CMMI para PMBOK de Sherer (2005) que há 

lacunas em termos de aplicação de processos do PMBOK que não estão na MGPTI. Porém, 

isto é normal, visto que se quis com a definição da MGPTI identificar e definir os processos 

corretos para a organização, ou seja, o tamanho da metodologia, de forma que não ficasse 

muito burocrático ou ineficiente. Se a metodologia definida exigisse muito esforço para sua 

execução, fatalmente as pessoas não assimilariam ou não a usariam de forma eficiente e 

efetiva. Por isto, foram definidos 12 processos (macro-atividades) na MGPTI contrastando 

com os 44 processos do PMBOK na sua terceira edição. 

 No Departamento de Informática não há estrutura administrativa para contabilizar 

custos por projeto. As aquisições de obras, serviços de engenharia, compras e outros serviços 

são feitas por processo licitatório, segundo a lei federal nº. 8.666/93, que instituiu normas para 

as licitações e contratos da Administração Pública.  
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 Quanto à assimilação da cultura em gerência de projetos, percebe-se que ela é 

determinante para o sucesso da MGPTI.  Para que isto aconteça, além de envolver as pessoas 

no processo, será necessário capacitá-las através de treinamentos.  

 A atitude de envolver as pessoas com questões técnicas e motivacionais no 

Departamento de Informática parte da figura de um facilitador. Mas a partir da finalização dos 

projetos pilotos, é desejável que a experiência seja compartilhada com novos usuários da 

MGPTI, para que as idéias, o vocabulário, as técnicas sejam levadas adiante em um processo 

de disseminação da cultura em gerência de projetos.  Assim, espera-se que os profissionais 

envolvidos falem e entendam os mesmo termos técnicos, gerem os documentos no mesmo 

formato, e que os mesmos possam transitar entre projetos e possam entender o que foi 

realizado anteriormente, por ele ou por outro profissional. 

 Após análise dos dados coletados, visualizamos alguns tópicos a serem supridos por 

treinamento de modo a capacitar o corpo técnico no gerenciamento de projetos:  

• Estimativas: Na adoção de uma técnica formal para medir o tamanho do projeto, 

será requerido treinamento na técnica de estimativa escolhida. Quanto melhor for a 

estimativa, mais certeza se terá do cumprimento do prazo acordado para o projeto; 

• Negociação: Para o estabelecimento do escopo do projeto será necessário negociar 

prazos, disponibilidade de recursos, qualidade desejada e outros requisitos com os 

usuários. Enfim, ter claro as premissas e restrições do projeto. Uma habilidade que 

se adquire com experiência e treinamento; 

• Identificação e análise de riscos: Além do Brainstorming, existem técnicas de 

coleta de informações como a Técnica Delphi e Análise SWOT que podem ser 

desejáveis para identificação dos riscos. Treinamento nestas técnicas e na análise 

de riscos é ambicionado, pois o gerenciamento de riscos constitui atualmente um 

dos principais fatores relacionados ao baixo índice de sucesso nos projetos de 

desenvolvimento de software;  
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• Ambiente de colaboração EPM: Os técnicos terão que estar familiarizados com as 

a interface e as funcionalidades oferecidas pelos programas que compõem o 

ambiente de colaboração EPM; 

• Cronogramas: O Project propicia muitos recursos para desenvolvimento de 

cronogramas. O conhecimento dos recursos avançados é desejado para a melhor 

aplicação de técnicas do gerenciamento de projetos como a de Nivelamento de 

Recursos; 

• PMBOK: Necessário para prover conceitos e ampliar horizontes, visto que a 

MGPTI é uma compilação do PMBOK. A melhoria dos processos de 

gerenciamento da MGPTI se dará a partir da solidificação dos conhecimentos e da 

prática em gerência de projetos após a implantação dos projetos pilotos. 

Também foi notado que há carência de recursos humanos para atender a demanda de 

projetos de desenvolvimento de sistemas de informação, resultando na priorização de projetos 

por parte da alta administração. Percebe-se que se faz necessário o melhor aproveitamento dos 

recursos humanos disponíveis. Para isto, uma das formas sugerida é a criação de um banco de 

dados de recursos humanos que contenha informações de currículo, habilidades, estatísticas 

de desempenho e perfil para propiciar uma melhor alocação das pessoas diante das 

necessidades do projeto. A outra forma é documentar os períodos de tempo em que cada 

membro da equipe do projeto pode trabalhar no mesmo para prever a disponibilidade de 

recursos humanos e promover os ajustes necessários para que não haja interrupção ou atraso 

no projeto.  

Com base no trabalho de Samarani (2005) que versa sobre um modelo de 

implementação do CMMI – Nível 2, foram evidenciados alguns guias e modelos presentes 

naquele trabalho que, de acordo com a coleta de dados, podem ser desejáveis para 

contribuições de melhorias na MGPTI.  
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O uso de uma matriz de responsabilidades, que identifica os responsáveis e os demais 

participantes na obtenção de um resultado, constitui parte de um plano para envolvimento das 

partes interessadas do projeto. Conforme Figura 10, no cruzamento entre as linhas e colunas 

da matriz, coloca-se o tipo de participação que aquele membro da equipe realiza para o 

atendimento dos resultados. O tipo de participação pode ser: (P) participante, (R) responsável, 

(V) revisor e (A) aprovador. 

 

 

Figura 10 - Matriz de Responsabilidades 
Fonte: Adaptado de Samarani (2005) 
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Um modelo de lista de verificação ajudaria na prática de revisar os planos que afetam 

o projeto e, em geral, no monitoramento e controle, pois seria um guia para ações a serem 

realizadas rotineiramente e na ocasião de eventos específicos para assegurar o bom 

andamento do projeto, conforme Figura 11.  

 

 

Figura 11 - Lista de Verificação 
Fonte: Adaptado de Samarani (2005) 
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Objetivando criar uma base de conhecimento de lições aprendidas no projeto, sugere-

se o registro de problemas e ações corretivas em formulário próprio chamado de Registro de 

Solução de Problemas, conforme Figura 12.   

 

 

Figura 12 - Registro de Solução de Problemas 
Fonte: Adaptado de Samarani (2005) 

 

Um dos principais problemas na prática das lições aprendidas é a tendência das 

pessoas de reter seus conhecimentos. Mesmo as que não o fazem intencionalmente podem 

simplesmente não estarem motivadas a mostrar o que sabem ou não dispor dos canais 

apropriados para comunicar suas experiências. Portanto, se faz necessário que o 

Departamento de Informática estude meios para gerenciar o conhecimento aplicado à prática 

de gerência de projetos. Uma maneira de socializar o conhecimento é através de fórum de 

discussões interno ao Departamento de Informática onde questões de projetos podem ser 

colocadas para todas as partes interessadas de modo que haja contribuições no sentido de 

sanar ou encaminhar a elucidação destas questões. 

 



 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho de conclusão, através de um Estudo de Caso, junto ao Departamento de 

Informática do TJRS, teve por objetivo investigar a gestão de projetos e verificar o nível de 

conformidade da organização sob uma ótica de práticas específicas de áreas de processos 

básicas do Gerenciamento de Projetos do CMMI contrastando com a MGPTI, baseada no guia 

PMBOK, adotada na organização. 

Este Estudo de Caso evidencia uma fase de transição do Departamento de Informática 

do TJRS. De práticas informais à expectativa do estabelecimento de processos formais de 

gerenciamento de projetos. Expectativa que será atendida no momento em que houver 

assimilação de uma cultura de gerência de projetos. Os primeiros passos foram dados pela 

designação de um facilitador para coordenar e monitorar o processo, no treinamento através 

da Prova de Conceito no ambiente de colaboração EPM, na definição da metodologia para 

gerência de projetos e na implantação da metodologia em projetos pilotos.  

Através do levantamento de dados à luz do CMMI, podemos nos familiarizar com a 

situação atual e a situação projetada para a gerência de projetos. Percebemos a necessidade de 

treinamento para aplicação de técnicas formais e a instituição de um vocabulário da área de 

gerenciamento de projetos. Além do mais, será necessário que haja socialização do 

conhecimento para que lições aprendidas de um projeto possam servir de base para novos 

projetos. Espera-se que seja encorajado o registro de todas as informações relevantes, a 

disponibilização e o uso de todos os documentos para formação de uma base de conhecimento 

de projetos tendo em vista que sucessos de projetos anteriores sejam repetidos. 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO 

 

Em relação às práticas específicas da área de processo referente à “Planejamento do 

Projeto”, foram abordadas as seguintes perguntas: 

 

1. No PMBOK há previsão de uma EAP inicial em grupo de processos de iniciação. Na 

MGPTI, não há. Por quê? 

2. Como é feita a estimativa do tempo de duração das atividades na MGPTI? 

3. Há observância de um modelo para definir o ciclo de vida de projeto de software? 

4. São feitas estimativas de esforço e custo baseados em dados históricos? 

5. Que atitudes devem ser tomadas em projetos sem precedentes? 

6. É levada em conta na MGPTI a necessidade de infra-estrutura de suporte ao 

desenvolvimento de software? 

7. No que a MGPTI se baseia para melhoria no estabelecimento de cronogramas? 

8. Usam-se ferramentas de identificação e análise dos riscos? 

9. Como se mensura o impacto dos riscos e a probabilidade de ocorrência? 

10. O ambiente de colaboração EPM é a concretização de um plano geral para gerenciamento 

de dados do projeto? 

11. Pode-se dizer que o ambiente de colaboração EPM é o sistema de informação para 

gerenciamento de projetos? 

12. Quais atitudes são adotadas para contar com disponibilidade de recursos à medida que são 

requeridos? 

13. Como se administra a rotatividade de pessoal para minimizar impactos negativos nos 

projetos? 

14. Há um banco de dados com currículos, habilidades, estatísticas de desempenho para 

auxiliar na seleção de pessoas ao projeto? 

15. Como e em que situação é feita a contratação de serviço de consultoria? 

16. Como e em que situação é feita a contratação de treinamento? 
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17. Uma Matriz de responsabilidades é desejável? 

18. Quais as áreas de conhecimento do PMBOK onde se encontram os processos mais críticos 

para desenvolvimento de sistemas? 

19. Por que na MGPTI, na sua primeira versão, não foram contempladas, de modo mais 

explícito, as áreas de conhecimento do PMBOK referentes a custo e qualidade? 

20. O ambiente de colaboração mantém versões de documentos do projeto? 

21. Há possibilidade de um modelo de lista de verificação para reuniões de avaliação dos 

projetos? 

22. Como avalia a habilidade atual do corpo técnico para aplicação de técnicas como a do 

nivelamento de recursos? 

23. No ambiente de colaboração há previsão de acesso a todas as partes interessadas que são 

responsáveis por executar e suportar a execução do plano? 

24. Há possibilidade de um modelo de solicitação de mudança?  

 

Em relação às práticas específicas da área de processo referente à “Monitoração e 

Controle do Projeto”, foram abordadas as seguintes perguntas: 

 

1. Como registrar o confronto entre valores estimados e valores reais na MGPTI? 

2. Como compensar desvios significativos do Plano de Projeto?  

3. Como evitar a falta de recursos a serem consumidos pelo projeto? 

4. Quais os riscos mais difíceis de monitorar? 

5. Como monitorar os riscos de projeto? 

6. Como garantir que documentos presentes na MGPTI seguirão normas de seus modelos de 

documentos? 

7. Como envolver partes interessadas para consecução do Plano de Projeto? 

8. Todas as partes interessadas têm acesso ao cronograma do projeto e relatórios de 

desempenho? 

9. Questões de projeto como ações preventivas e corretivas encontram suporte na MGPTI? 

10. Reuniões para revisar o cumprimento e resultados do projeto nos marcos do projeto são 

contempladas pela MGPTI? 
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11. O ambiente de colaboração EPM suporta plenamente o monitoramento e controle das 

atividades planejadas e agendadas no plano de gerenciamento de projetos? 

12. Que problemas detectados podem interromper o projeto de desenvolvimento de software 

no TJRS? 

13. No que a estratégia de TI do TJRS influencia no estabelecimento de mudanças solicitadas 

pela parte interessada referente ao escopo do projeto? 

14. Onde estaria inserido um plano de ações corretivas na Metodologia de Gerência de 

Projetos? 

15. Onde as ações corretivas são registradas? 

16. De que forma se pretende criar uma base de conhecimento para futuros projetos? 

 

Em relação às práticas específicas da área de processo referente à “Gestão de Acordo 

com Fornecedores”, foram abordadas as seguintes perguntas: 

 

1. Como o Departamento de Informática interage com o Departamento de Licitação e 

Contratos do TJRS? 

2. Quando fazer e quando comprar software? 

3. Há um cadastro de fornecedores potenciais? 

4. Que critérios são usados para avaliar fornecedores? 

5. Como fazer para que se estabeleça um contrato com fornecedor desejado? 

6. Quais as formas de se obter contrato com fornecedores? 

7. De que forma pode-se mitigar ou transferir riscos para o fornecedor? 

8. Quando adquirir produtos de prateleira? 

9. Como auferir o desempenho de um fornecedor? 

10. Como assegurar que o software de prateleira que se esta adquirindo é da qualidade 

requerida? 

11. Como assegurar que o desenvolvimento de software por terceiros é da qualidade 

requerida? 

12. O treinamento e o suporte para uso são requeridos para que tipos de produtos adquiridos?  


