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As empresas inovadoras e de software estão adotando os chamados 

métodos ágeis de gerenciamento de projetos. Mas, será que a adoção 

destes métodos resulta realmente em maior agilidade na gestão, tal 

qual sugere a teoria? Não há pesquisa que  verificou esta questão de 

forma satisfatória. Este estudo analisa um caso especial de grupo de 

pesquisa, que possui projetos inovadores e cujos orientadores 

empregam modelos distintos de gestão de projetos: tradicional e ágil. 

Mediram-se 7 características que indicam o uso de conceitos e 

métodos ágeis e 5 que indicam o desempenho em agilidade, por meio 

de questionários a todos os seus integrantes: 12 pesquisadores. Foram 

feitas análises correlação e comparações entre médias dos dois 

grupos, indicando indício forte de correlação entre o uso de conceitos 

do GAP e agilidade, corroborando a teoria. O artigo apresenta ainda 

recomendações para a continuidade do levantamento destes dados, 

para que se possa comprovar a efetividade dos métodos ágeis de 

gerenciamento de projetos e o contexto de aplicação. 

 

Palavras-chaves: Gerenciamento de projetos, gerenciamento ágil de 

projetos, agilidade, inovação 
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1. Introdução 

Os projetos se tornaram uma atividade central no cotidiano de grande parte das empresas, 

devido ao aumento da demanda em desenvolver novos produtos e serviços (SAUSER et al., 

2009). Contudo, críticas têm sido feita às suas limitações em ambientes caracterizados por 

altos níveis de incertezas e mudanças constantes (DAWSON; DAWSON, 1998; WILLIANS, 

1999; PERMINOVA; GUSTAFSSON; WIKSTROM, 2008). 

Para superar essas limitações foram criados vários métodos de gerenciamento de projetos que 

apresentam princípios comuns como a busca da simplicidade, maior autonomia da equipe de 

projetos, utilização do conceito de visão, uso de iterações e maior interação com o cliente, 

podendo esses métodos ser reunidos sobre uma nomenclatura de gerenciamento ágil de 

projetos - GAP (AMARAL et al., 2011). 

Contudo, apesar de se auto intitularem ágeis, nenhuma comprovação empírica foi feita de que 

a utilização de práticas da teoria GAP traga maior agilidade na forma de gestão do projeto, tal 

qual preconiza a teoria (ALMEIDA et al., 2010). Este artigo analisa a questão para o caso de 

um caso especial de grupo de pesquisa no qual convivem pesquisadores que utilizam essa 

abordagem e a outra parte que não. Esse caso torna-se um ambiente interessante para 

investigar tal hipótese.  

A pesquisa investigou os projetos do grupo, por meio de questionários enviados a todos os 

seus participantes e procurou observar o seguinte aspecto: Existe correlação entre as 

características e os indicadores de agilidade propostos (IAs) no grupo de pesquisa analisado? 

Na análise procura-se responder duas questões. Quem declara adotar práticas e princípios do 

GAP apresenta efetivamente mais características de agilidade?  A presença de mais 

características de agilidade está relacionada com melhores indicadores em agilidade?  

 

2. Gerenciamento ágil de projeto 

 Em décadas recentes, com as empresas atuando em ambientes de maiores incertezas e com as 

mudanças nos ambientes de negócios, aumentaram as críticas às limitações do gerenciamento 

de projetos (GP) tradicional (DAWSON; DAWSON, 1998; WILLIANS, 1999; 

PERMINOVA; GUSTAFSSON; WIKSTROM, 2008). 

Nesses ambientes, correções na estratégia de condução de projetos não são apenas comuns, 

mas necessárias para o sucesso do empreendimento (AMARAL et al., 2011) e os métodos 

tradicionais são limitados em vários aspectos, como por exemplo, a tendência de realizar um 

planejamento prescritivo e ser reativo às mudanças ao longo do ciclo de vida do projeto 

(SUIKKI; TROMSTEDT; HAAPASALO, 2006). 

Desse modo, surgiram alguns métodos alternativos para se gerenciar projetos, principalmente 

na área de software, sendo os mais conhecidos e disseminados o: Flexible (THOMKE; 

REINERSTEN, 1998); Adaptative (SHENHAR; DVIR, 2007); e Scrum (SCHWABER, 

2004); Agile (CHIN, 2004; HIGHSMITH, 2004). Particularmente com relação aos produtos 

físicos, um método recentemente proposto é o Iterative and Visual Project Management 
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Method - IVPM2 (CONFORTO, 2009; CONFORTO; AMARAL, 2010; AMARAL et al., 

2011). 

Em comum eles pregam algumas práticas, como por exemplo, o planejamento iterativo e a 

autogestão, essencialmente voltadas a simplificação dos métodos tradicionais atuais. Da 

mesma forma apresentam alguns princípios dentre eles: simplicidade, flexibilidade e 

adaptabilidade (AMARAL et al., 2011). 

Analisando esses e outros pontos comuns entre os diversos métodos alternativos criados é 

possível reuni-los sob uma nomenclatura comum: gerenciamento ágil de projetos (com a sigla 

GAP) com sendo “uma abordagem fundamentada em um conjunto de princípios e práticas, 

cujo objetivo é tornar o processo de gerenciamento de projetos mais simples, flexível e 

iterativo, de forma a obter melhores resultados em desempenho (tempo, custo e qualidade),  

produtividade níveis de inovação e agregação de valor ao cliente” (AMARAL et al., 2011). A 

aplicação desses princípios e  práticas em projetos de produtos (físicos e software) inseridos 

em ambientes de inovação apresentou benefícios conforme apresentados em diversos estudos 

(CONFORTO; AMARAL, 2009, 2010; AMARAL et al., 2011). 

O GAP, como o próprio nome diz, busca trazer agilidade ao gerenciamento de projetos. Sendo 

assim, surge outro problema: a definição de agilidade nesse âmbito. Vários autores tentaram 

resolver essa limitação da teoria sem, no entanto, conseguirem uma definição robusta e 

funcional. A definição adotada nesse trabalho é: “Agilidade é a habilidade de se adquirir 

velocidade e flexibilidade no gerenciamento de projetos por meio da adoção de práticas de 

gestão adequadas ao ambiente e tipo de projeto” (EDER et al., 2010). 

Com relação as tentativas de se medir a agilidade do processo de GP algumas foram 

realizadas na área de desenvolvimento de software (QUMER; HENDERSON-SELLERS, 

2006; MAFAKERI et al., 2008 ; ALMEIDA et al., 2010), contudo ainda apresentaram 

problemas como: desconsiderar fatores ambientais do ambiente de projetos, serem muito 

gerais, apresentarem demasiada subjetividade nos seus construtos e variáveis, além da grande 

especificidade para desenvolvimento de software. 

 

3. Principais diferenças entre as teorias de gerenciamento de projetos 

 Muitos autores argumentam que os métodos do GAP seriam melhores para os projetos 

desenvolvidos em ambientes no qual as mudanças e incertezas são muito grandes e em que as 

práticas tradicionais de GP apresentam limitações. Sendo assim, surgem questionamentos 

sobre o que traria maior eficiência do GAP nesses ambientes de pouca previsibilidade. 

Grande parte dos insucessos dos projetos ocorre devido a falhas gerenciais, que por sua vez 

acontecem por uma escolha errada da abordagem de GP e, desse modo, das práticas 

gerenciais inadequadas para o contexto (SAUSER et al., 2009; SHENHAR, 2001). 

Pela falta de diferenciação entre os tipos de projetos e pela não opção de um conjunto de 

práticas mais adequadas para cada um deles geralmente são adotadas as “melhores práticas de 

gerenciamento”, sendo elas classificadas assim depois de serem testadas em um grande 

número de empreendimentos diferentes com sucesso (ALMEIDA et al., 2012).  

Apesar do sucesso em grande parte dos projetos, isso não garante que em todos os ambientes 

elas possuem resultados satisfatórios.  O problema não está nas práticas em si, mas no seu uso 

generalista e inadequado para alguns tipos e ambientes de projeto. 
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Logo, para evitar o uso de práticas de forma genérica para todos os tipos de projetos, o que se 

mostra inadequado, é preciso entender melhor as diferenças entre elas. Éder et al. (2012) 

apresentam um estudo baseado em uma revisão bibliográfica sistemática (RBS) que procurou 

reunir e comparar as práticas provenientes do GP tradicional e GAP e gerar um inventário de 

práticas para planejamento de escopo, conforme evidenciado na figura 1, que mostra também 

técnicas e ferramentas, que apresentam também a mesma crítica que foi esboçada quanto as 

práticas. 

 

Figura 1 – Práticas, técnicas e ferramentas de planejamento de escopo por tipo de abordagem. Fonte: Éder et al 

(2012) 

 

Um estudo mais amplo abrangendo o planejamento e controle de escopo e tempo foi realizado 

pelos mesmos autores, contudo ainda não sendo oficialmente publicado, mas está contido em 

um relatório interno (ÉDER, 2011), cedido para esta pesquisa – sendo este utilizado como 

uma das bases teóricas para este artigo. Os autores reúnem várias práticas a partir de uma 

RBS e as analisam, classificando em tradicionais, ágeis, e comuns às duas teorias, focando 

nessas duas últimas classificações para a análise detalhada, procurando, desse modo, 

responder o questionamento sobre o porquê as práticas GAP seriam efetivamente melhores 

para ambientes de inovação.  

 

4. Método 

O método de pesquisa escolhido foi um levantamento estatístico em uma organização que 

possui uma característica especial. Trata-se de um grupo de pesquisas, que atua com projetos 

inovadores, mas cujos três principais orientadores utilizam princípios e práticas distintas de 

gerenciametno de projetos.  

Assim, os projetos possuem similaridades nos seus fatores ambientais, por exemplo: versam 

sobre assunto similar, possuem níveis de complexidade similar, equipes com habilidades 

similares etc.. Diferenciam-se, porém, fundamentalmente nas práticas de gerenciamento de 

projetos utilizadas. Um dos orientadores adota práticas como planjeamento iterativo, reuniões 

frequentes e o discurso do gerenciametno ágil de projetos. Os dois outros empregam técnicas 

tradicionais de planejamento e controle. As etapas do estudo são apresentadas na figura 2. 
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Figura 2 – Etapas para a realização da pesquisa 

 

Para o estudo comparativo entre as características de agilidade (CAs) e seu impacto na 

agilidade do processo de gerenciamento de projetos foi necessário primeiro definir quais CAs 

era de interesse do estudo e como a agilidade do processo seria medida. 

Com relação à determinação e operacionalização das características de agilidade foi utilizado 

o estudo realizado por Éder et al (2011) que evidenciou as principais diferenças entre as 

práticas provenientes da teoria tradicional e da ágil além de determinar as características de 

agilidade por meio do estudo comparativo entre práticas comuns as duas teorias. Esses 

autores, para garantir a robustez e que o maior número de práticas fosse utilizado como base 

teórica, realizaram uma revisão bibliográfica sistemática (CONFORTO; AMARAL e SILVA, 

2011) sobre as práticas de planejamento e controle de escopo e tempo no gerenciamento de 

projetos (ÉDER et al., 2012). 

No entanto, existia um número muito grande de características de agilidade e possíveis 

indicadores para serem inseridos em um questionário de pesquisa quantitativa eficiente. 

Realizou-se então um trabalho de agrupamento por semelhança, resultando em um total de 

seis, consideradas principais: forma de descrição do produto, horizonte do plano do projeto, 

priorização pelo cliente, frequência de feedback dos outros membros da equipe para com o 

gerente, medição de progresso orientada para resultados tangíveis e controle via gestão a 

vista. As variáveis escolhidas para operacionalização de cada CA, o código da questão e 

escalas são mostradas no quadro 1. 

 

Característica de 

agilidade 

Variáveis Código da 

questão 

Escala 

Forma de descrição 

do produto 

(abrangente ou 

detalhada) 

Uso de artefatos visuais para apoiar a 

descrição inicial do produto final do 

projeto (que serviria como guia) 

AC_VisAr Qualitativa ordinal 

(Likert). 

 

Utilização de metáfora e/ou imprecisões 

na descrição do produto final do projeto 

AC_VisCont  Qualitativa ordinal 

(Likert). 

Horizonte do plano do 

projeto  

Foco no curto prazo, resultados a serem 

alcançados em questão de dias ou 

semanas 

AC_ItPl  Qualitativa ordinal 

(Likert). 

 

Priorização pelo 

cliente 

Responsabilidade pela priorização das 

entregas 

AC_PriPla  Qualitativa ordinal 

(Likert).  
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Quadro 1 – Operacionalização das características de agilidade 

 

Já com relação aos indicadores de agilidade (IAs), utilizaram-se os encontrados após uma 

análise semântica de frames (CONFORTO, 2011) que por sua vez teve como base as 

definições de agilidade em gerenciamento de projetos e desenvolvimento de produtos obtidas 

a partir de uma revisão bibliográfica sistemática, visando a minimizar os problemas 

decorrentes da falta de uma definição robusta de agilidade, conforme abortado anteriormente, 

sendo esses indicadores apresentados no quadro 2 (CONFORTO; 2011, CONFORTO et al.; 

2011). 

 

  Indicadores de agilidade Variável Código da questão  Escala 

Busca contínua pela 

identificação de dados e 

informações do 

cliente/mercado 

Frequência de interações entre a equipe 

de projeto e o cliente/mercado para 

identificação de novas demandas e 

necessidades dos clientes 

AP_ClieInt  Qualitativa 

ordinal 

intervalar 

Rapidez na coleta de 

dados e informações de 

cliente/mercado sobre os 

resultados do projeto 

Frequência de reuniões oficiais para 

entrega de resultados com validação do 

cliente/representante do mercado 

Ap_ResDeliv  Qualitativa 

ordinal 

intervalar 

Rapidez para processar a 

informação e tomar 

decisão 

Tempo necessário para reunir a equipe 

principal do projeto pra discutir uma 

informação ou solicitação do 

cliente/mercado e tomar uma decisão 

(aprovar mudança no plano do projeto) 

AP_DecTim  Qualitativa 

ordinal 

intervalar 

Flexibilidade para 

adaptar o plano do 

projeto  

Capacidade de absorver mudanças nas 

fases avançadas do projeto 

AP_FreezConc* Qualitativa 

ordinal 

intervalar 

Rapidez para comunicar 

as mudanças no plano de 

projeto 

Tempo necessário para atualizar e 

comunicar as mudanças no plano do 

projeto para todos os envolvidos no 

projeto 

AP_ChTim  Qualitativa 

ordinal 

intervalar 

Quadro 2 – Operacionalização dos indicadores de agilidade 

 

A população escolhida para a análise foram os integrantes de um grupo de pesquisa de uma 

renomada universidade do estado de São Paulo Essa escolha foi feita, pois o referido grupo 

realiza projetos de pesquisa inovadores. Assim possui várias similaridades com o ambiente no 

qual o ágil se propõe a atuar.  

O critério fundamental para escolha dessa população foi que esse grupo de pesquisa possui 

duas linhas de orientação, uma que adota o gerenciamento tradicional e outra o ágil. Sendo 

Frequência do 

feedback da equipe 

para com o gerente 

Tempo entre as verificações do plano do 

projeto durante a execução (diária, 

semanal, etc…) com a participação 

presencial dos membros da equipe. 

AC_MeetFre  Qualitativa ordinal 

(Likert). 

 

Medição de progresso 

orientada para 

resultados tangíveis  

Forma de acompanhamento do projeto - 

foco em resultados tangíveis e 

mensuráveis (protótipos, desenhos, 

simulações, etc…) 

AC_ProgInd Qualitativa ordinal 

(Likert). 

 

Controle de fácil 

visualização (gestão a 

vista)  

Uso de artefatos visuais no 

acompanhamento do projeto 

AC_ConArt  Qualitativa ordinal 

(Likert). 
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assim, foram escolhidas amostras iguais em tamanho em cada linha de pesquisa e, como os 

participantes são do mesmo grupo, assume-se que a maior parte dos fatores críticos de 

agilidade que pudessem impactar na agilidade do projeto, conforme proposto por Almeida et 

al. (2012) eram os mesmos, portanto, não seriam relevantes para as diferenças em agilidade 

entre os grupos (essas três últimas linhas estão confusas, não consegui entender). A tabela 1 

traz dados sobre o número de respondentes e suas respectivas atividades no grupo. 

 

Atividade Gerenciamento Tradicional Gerencimento Ágil 

Mestrando 2 2 

Doutorando 3 2 

Doutor 1 2 

Total 6 6 

Tabela 1 – Dados referentes a amostra escolhida para estudo 

 

Os questionários foram aplicados utilizando software Qualtrics, sendo os links para os 

questionários virtuais enviados por e-mail. O período de coleta de dados foi uma semana. 

 

5. Resultados 

As escalas do questionário tinham 6 alternativas, com uma escala Likert de 6 pontos, cujas as 

alternativas de resposta (letras “a” até “f”) foram dispostas de forma crescente de agilidade, na 

qual: (a=1) pouco ágil; (f=6) muito ágil. A tabela 2 mostra à média e o desvio padrão de 

respostas por característica de agilidade.  

 

Tabela 2 AC_VisAr AC_VisCont AC_ItPl  AC_PriPla AC_MeetFr AC_ConArt AC_ProgInd 

Tradicional 4,0 (1,53) 4,33(1,80) 3,17 (1,34) 3,17 (1,77) 2,17 (1,46) 3,00 (1,15) 3,83 (1,34) 

Ágil 5,0 (0,58) 5,33 (0,75) 5,33 (0,75) 5,00 (1,15) 4,33 (1,46) 4,83 (1,07) 4,00 (1,63) 

Tabela 2 - Análise descritiva das características de agilidade. Legenda – média (desvio padrão) 

 

Percebe-se que em todas as CAs as médias dos respondentes do grupo que adotava o GAP 

foram maiores que a do tradicional. A tabela 3 mostra à média e o desvio padrão por 

indicador escolhido. 

 

Tabela 3 AP_ResDeliv AP_FreezConc AP_ClieInt  AP_DecDel AP_AtDel 

Tradicional 2,50 (1,52) 3,50 (1,52) 2,83 (1,94) 3,17 (1,94) 2,83 (1,83) 

Ágil 4,17 (0,98) 3,00 (0,63) 5,00 (0,63) 3,50 (1,52) 4,67 (0,82) 

Tabela 3 - - Análise descritiva dos indicadores de agilidade. Legenda – média (desvio padrão) 

 

Com relação aos AIs somente o AP_FreezConc apresentou maior média para o grupo que 

adotava GP tradicional. Contudo, essa questão teve problema em sua formulação, sendo 

excluída da análise posteriormente. 
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A figura 3 ilustra as médias dos grupos para cada construto mostrando claramente uma maior 

agilidade do grupo que adota o GAP em todos as características e indicadores de agilidade, 

exceto pelo AP_FreezConc. 

 

 
Figura 3 - Gráficos comparativos entre os grupos para as características de agilidade (esquerda) e indicadores de 

agilidade (direita) 

 

O α de Cronbach foi calculado duas vezes para os indicadores de agilidade (AI1 e AI2), pois a 

questão referente ao AP_FreezConc apresentou problemas na formulação, sendo para AI1 

referente a todas as questões e o AI2 excluindo a AP_FreezConc, tendo o valor α aumentado 

de forma significativa com a exclusão dessa questão conforme apresentado no na tabela 4. 

 

Dimensão α de Cronbach 

Características da agilidade (AC) 0,833 

Desempenho em agilidade 1 (AI1) 0,594 

Desempenho em agilidade 2 (AI2) 0,802 

Tabela 4 – α de Cronbach para cada dimensão considerada 

 

Logo, a partir dos dados coletados por meio dos questionários, foram feitas análises de 

correlação com um nível de confiança de 95% a fim de descobrir quais CAs estariam 

correlacionadas significativamente com os IAs. Foram encontradas 12 correlações 

significativas para esse nível de confiança, destacadas em negrito no quadro, sendo que 9 

delas possuíam sentido teórico, e estas discutiremos em detalhe a seguir. . 

A descrição do produto final de forma desafiadora e apoiada por artefatos visuais apresentou 

correlação (0,72) com a interação com o cliente. Esse apoio de artefatos visuais permite um 

melhor alinhamento cliente/equipe, além de possibilitar que informações que dificilmente 

seriam colocadas com clareza em documentos textuais possam ser externalizadas. 

O planejamento iterativo teve correlação com a frequência de entregas de resultados (0,64), 

interação com o cliente (0,74) e menores tempos de atualização (0,81) em caso de necessidade 

de mudanças. Desse modo, essas correlações apontam na direção de que essa forma de 

planejamento possibilita a entrega mais frequente de resultados, necessita e promove uma 

maior interação com os clientes e permite uma atualização mais rápida do plano em caso de 

mudança, o que é fundamental no desenvolvimento de produtos inovadores. 
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Variável Correlações Características e Indicadores de Agilidade 

Correlações significantes p <,05000, marcadas em negrito 

N=12  

Ap_ResDeliv AP_FreezConc AP_ClieInt AP_DecTim AP_AtTim 

AC_VisAr 0,60*
 

-0,64** 0,72 0,21 0,40 

AC_VisCont 0,54 0,13 0,19 -0,01 -0,16 

AC_ItPl 0,64 -0,44 0,74 0,20 0,81 

AC_PriPla 0,39 0,21 0,59 0,02 0,16 

AC_MeetFre 0,83 -0,19  0,96
* 0,14 0,68 

AC_ConArt 0,58 -0,31 0,68 0,01 0,46 

AC_ProgInd 0,36 -0,19 0,45 0,08 0,34 

Tabela 5 - Correlação entre as características e indicadores de agilidade 

A frequência de encontros entre os outros membros da equipe e o gerente de projetos 

apresentou correlação com a entrega mais frequente de resultados (0,83) e com menores 

tempos de atualização (0,68). Sendo assim, a maior interação entre o gerente e equipe 

contribui para a entrega mais frequente de resultados e menores tempos de atualização, pois 

permite a percepção de dificuldades mais precocemente e a sua resolução mais rápida. 

O uso de artefatos visuais no controle apresentou correlação com a interação com o cliente 

(0,68), sendo essa gestão a vista de mais fácil entendimento, atualização, além de permitir que 

o cliente sugira mudanças de curso ou faça novas priorizações de forma mais rápida e clara, 

sem a necessidade de ler ou gerar extensos relatórios textuais. Por fim, a participação do 

cliente na priorização das entregas teve correlação com a interação entre a equipe e cliente, 

sendo essa relação além de esperada óbvia (0,59).  

 

 

 

6. Conclusões 

A utilização de artefatos visuais no controle e para descrição do produto final do projeto 

(artefatos da visão), a interação entre o gerente e os outros membros da equipe de projetos, o 

planejamento iterativo e a descrição do projeto de forma ampla (conteúdo da visão) 

apresentaram correlação com pelo menos um dos indicadores de agilidade, se destacando, 

portanto como importantes características de agilidade.  

O grupo que declarou adotar o GAP apresentou mais características e indicadores de 

agilidade, estando esse resultado de acordo com a teoria de que o gerenciamento ágil de 

projetos traria mais agilidade. 

Como limitações da pesquisa, aponta-se a população escolhida não permite a generalização, 

além de o estudo ter sido realizado em projetos acadêmicos, que apesar das várias 

similaridades com os de desenvolvimento de tecnologias em empresa, apresentam 

particularidades e, desse modo, as conclusões apontam apenas para aspectos que podem ser 

comuns, devendo esse estudo ser realizado também em ambientes empresariais. 

Propõe-se como estudos futuros realizar análises semelhantes para casos empresariais e 

também a realização de estudos aprofundados sobre as características de agilidade e como 

elas se manifestam nos ambientes empresariais. Os autores do presente artigo já estão 

conduzindo essas investigações em ambientes empresariais, e futuros resultados de pesquisa 

serão em breve apresentados. Da mesma forma, sugere-se a validação empírica dos 
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indicadores de agilidade e do desenvolvimento de uma forma de se diagnosticar se os grupos 

que se declaram utilizar o GAP realmente apresentam as CAs. 
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