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A teoria de gerenciamento de projetos (GP) tem sido alvo de 

proposições de novas abordagens como o Gerenciamento Ágil de 

Projetos (GAP). A verificação dessas abordagens exige a capacidade 

de caracterizar de maneira precisa o seu uso, difereenciando 

organizações que adotam ou não suas práticas. Este artigo tem por 

objetivo avaliar a possibilidade de descrever as práticas de 

gerenciamento de projetos, segundo o conjunto de práticas 

identificadas por Eder et al. (2012), identificando as práticas em uma 

empresa real e sua categorização quanto à abordagem utilizada. Os 

resultados indicam que a lista de práticas propostas permitiu a 

diferenciação da abordagem de projetos. Além disso, permitiu mostrar 

que a empresa estudada realiza projetos complexos e críticos conforme 

a abordagem tradicional e poderia fazer uso de conceitos do GAP. Tal 

estudo contribui para que pesquisadores interessados possam avaliar o 

gerenciamento ágil de projetos, obtendo avaliações precisas da 

contribuição dessa nova abordagem. 
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1. Introdução 

O Gerenciamento de Projetos (GP) é uma das áreas de conhecimentos envolvidas no processo 

de desenvolvimento de produtos, que pode colaborar para que o processo seja eficiente e 

eficaz. O tema GP é de reconhecida importância com várias publicações e sociedades 

devotadas ao tema.  

Recentemente, porém, há críticas significativas quanto ao uso generalizado dessa teoria. As 

principais pelo fato de não atenderem as necessidades de ambientes dinâmicos de negócio, 

como por exemplo, os altos níveis de incertezas e mudanças constantes, geralmente existentes 

em projetos inovadores, possuindo assim certa dificuldade no planejamento desses projetos, 

pois nesses casos raramente o projeto é executado como o planejado inicialmente (DAWSON; 

DAWSON, 1998; WILLIAMS, 1999; PERMINOVA; GUSTAFSSON; WIKSTRÖM, 2008; 

STEFFENS; MARTINSUO; ARTTO, 2007). 

O estudo de Oliveira et al. (2009), corrobora com a evolução da teoria, sendo que o autor 

busca através de uma revisão de literatura, em trabalhos publicados no evento Anpad de 2005 

a 2007, temas que mencionem “Gestão de Projetos” juntamente com a palavra “Inovação”, 

identificando metodologias de gestão de projetos relacionadas a processos de inovação, 

demonstrando certa preocupação de como tais projetos estão sendo gerenciados. Outro 

trabalho que comprova tal evolução é proposto por Gohr et al. (2011), que apresenta um 

estudo de caso em uma instituição de ensino no gerenciamento de projetos para organização 

de eventos, sendo esses considerados imprevisíveis, pois ocorrem de acordo com as 

oportunidades e tendem a sofrer diversas mudanças no decorrer do planejamento. Tal estudo 

identifica as práticas adotadas, comparada com a literatura tradicional (PMBOK), contatando 

que é necessário diversas melhorias em relação à gestão de projetos, comprovando as críticas 

quanto ao uso generalizado do gerenciamento de projetos. 

Estamos vivendo uma época em que a inovação é perseguida pelas empresas do mundo todo e 

parte importante dessas críticas é justamente para ambientes inovadores. Os ambientes de 

projetos inovadores possuem peculiaridades como o grau de incerteza é muito alto e as 

mudanças são constantes (DAWSON; DAWSON, 1998; WILLIAMS, 1999; PERMINOVA; 

GUSTAFSSON; WIKSTRÖM, 2008). O resultado é o surgimento de novas abordagens 

específicas para este contexto, denominadas de abordagens ágeis, pela qual se entende as 

teorias: “Flexible” (THOMKE; REINERSTEN, 1998; SMITH, 2007), “Adaptive” 

(SHENHAR; DVIR, 2007), “Iterative” e “Extreme” (DECARLO, 2004; WYSOCKY, 2007), 

“Lean” (LEACH, 2005), “Agile” (CHIN, 2004; HIGHSMITH, 2004), “Scrum” 

(SCHWABER, 2004). O “Gerenciamento Ágil de Projetos – GAP” tem como proposta 

simplificar a gestão de projetos, utilizando práticas visuais e iterativas (CHIN, 2004; 

HIGHSMITH, 2004; AUGUSTINE, 2005; COHN, 2005). Elder et al. (2012) fizeram 

contribuição importante coletando as práticas descritas nesta literatura. 

Um dos problemas na área é que a grande maioria dos trabalhos versa sobre a proposição de 

novas técnicas e métodos. Há poucos trabalhos, que tentam verificar o resultado de 
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aplicações, de maneira rigorosa. Exceções são: MAFAKHERI, NASIRI e MOUSAVI; 

QUMER e HENDERSON-SELLERS, 2008; GANGULY, NILCHIANI, FARR, 2009. Além 

disso, os trabalhos que o fazem, como os mencionados não permitem uma descrição exata das 

práticas adotadas, tal a verificar realmente o seu resultado.  

Outra questão importante é verificar se o uso da aplicação de métodos ágeis é adequada para 

casos de projetos complexos, mas não necessariamente inovadores. Um exemplo é a 

manutenção aeronáutica, uma atividade que é complexa e crítica e que fica em um meio termo 

entre serviço e projeto. Mas, o grau de inovação não é elevado. 

Esta pesquisa reúne dois objetivos.  Primeiro, avaliar a possibilidade de descrever as práticas 

de gerenciamento de projetos, segundo o conjunto de práticas identificadas por Eder et al. 

(2012). A meta é verificar a possibilidade de identificar a abordagem de gerenciamento de 

projetos utilizada por uma empresa, a partir de evidências em suas práticas. Segundo, discutir 

o potencial de utilização de métodos ágeis em ambientes complexos, porém não inovadores. 

Para cumprir os dois objetivos, a pesquisa de campo teve como objetivo identificar as práticas 

por meio do modelo teórico e por meio de observação detalhada, comparando os resultados. . 

Tal empresa é responsável pelo serviço de manutenção de aeronaves, nas quais estão 

presentes características que induzem a utilização de práticas ditas ágeis, pois o ambiente é de 

constante mudança, sendo que a principal contribuição do estudo é identificar a abordagem 

empregada pela empresa diante da lista de práticas. 

2. Revisão 

Gerenciar projetos complexos e inovadores por meio da adoção de práticas e ferramentas 

tradicionais de gerenciamento de projetos tem sido alvo de questionamentos (SUIKKI; 

TROMSTEDT; HAAPASALO, 2006; DAWSON; DAWSON, 1998; MAYLOR, 2001; 

ANDERSEN, 1996; WILLIANS, 1999; ROZENES; VITNER; SPRAGGETT, 2006; COHN, 

2005; SHENHAR; DVIR, 2007). Nota-se que para esses autores as práticas, técnicas e 

ferramentas ditas tradicionais não são adequadas para esse contexto.  

Para sanar os problemas apontados anteriormente, surgiram novas propostas de métodos e 

processos (KNIBERG; SKARIN, 2010). Esse movimento vem ganhando destaque desde 2001 

quando um grupo de pesquisadores da área de software criaram o manifesto ágil para 

desenvolvimento de software (BECK et al., 2001), possuindo um conjunto de princípios e 

valores que visam melhores condições para se gerenciar projetos em ambientes ditos 

dinâmicos, maior incerteza e mudanças.  

Com isso diversas teorias surgiram, denominadas: “Flexible” (THOMKE; REINERSTEN, 

1998; SMITH, 2007), “Adaptive” (SHENHAR; DVIR, 2007), “Iterative” e “Extreme” 

(DECARLO, 2004; WYSOCKY, 2007), “Lean” (LEACH, 2005), “Agile” (CHIN, 2004; 

HIGHSMITH, 2004), “Scrum” (SCHWABER, 2004). Essas práticas estão sendo difundidas 

por autores e profissionais da área desde o final dos anos noventa. Há indícios de que estão 

sendo amplamente utilizadas pelas empresas, principalmente na área de software (CHIN, 

2004; DECARLO, 2004; HIGHSMITH, 2004; AUGUSTINE, 2005; COHN, 2005). Mas, só 

recentemente é que foram desenvolvidos trabalhos avaliando-as em condições reais, isso é, 

dentro de empresas. Tais estudos são apresentados em detalhes por Eder et al. (2012), sendo 

que o autor conclui que falta inicialmente algo que permita a avaliação de qual abordagem de 

gerenciamento está sendo empregada dentro de uma organização, constituindo esse artigo um 
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primeiro esforço no sentido de comparar uma empresa com as práticas coletadas por Eder et 

al. (2012), afim de verificar baseado na literatura a abordagem empregada no gerenciamento 

de projetos da empresa estudada. 

3. Método 

Foi utilizado um método composto por um conjunto de processos, caracterizado como estudo 

de caso (YIN, 2001; VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002), dividido em cinco etapas 

conforme ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Etapas do estudo de campo 

Os roteiros utilizados nas entrevistas foram desenvolvidos na ETAPA 1, sendo divididos em 

três instrumentos diferentes, um para a descrição da empresa e unidade de negócios estudada, 

o segundo para a descrição do projeto, e o terceiro para a caracterização do processo de 

planejamento e controle dos projetos. Antes do início das entrevistas foi realizada uma etapa 

(ETAPA 2) de coleta de dados preliminares, sendo dados referente à empresa e os projetos 

estudados foram coletados antes do início das entrevistas. Os instrumentos para caracterização 

da empresa e dos projetos foram enviados por e-mail. O líder de cada projeto estudado 

preencheu o instrumento B para caracterização do projeto. Durante a ETAPA 3 foram 

realizadas as entrevistas, com múltiplos respondentes para a coleta de diferentes percepções 

acerca do fenômeno de estudo (VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002).  

As entrevistas foram conduzidas por uma equipe de três pessoas, todos pesquisadores. Um 

membro da equipe ficou responsável por conduzir as entrevistas, e dois membros 

responsáveis por registrar as informações. O foco das entrevistas com os líderes e membros 

das equipes de projeto foi identificar práticas, técnicas e ferramentas utilizadas no 

planejamento e controle dos projetos estudados. Devido a quantidade de informações, além 

dos instrumentos oficiais foram utilizadas ferramentas de apoio, como um quadro branco e 

recados auto-adesivos para a modelagem do processo.  

A modelagem foi dividida em três passos, conforme ilustrado no exemplo da Figura 2. No 

primeiro passo (Passo 1), o processo, documentos, atividades principais, eram inseridas no 

quadro conforme relato dos entrevistados. Para isso foram utilizados recados auto-adesivos.  

Após a finalização da entrevista em cada projeto, o passo seguinte (Passo 2) foi registrar o 

esboço de forma geral e por partes, utilizando-se uma câmera fotográfica. O terceiro passo 

(Passo 3) foi verificar os dados coletados e descritos nos modelos com as anotações realizadas 

durante as entrevistas.  
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Figura 2 – Técnica de modelagem de processos utilizada durante as entrevistas 

Finalizada a etapa de entrevistas (ETAPA 3), na ETAPA 4 foi conduzida a análise 

documental (VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002). Foram analisados modelos de 

documentos e formulários conforme descrito no modelo de referência para desenvolvimento 

de produtos e gerenciamento de projetos adotado na empresa. Para isso foi realizada uma 

entrevista com cada responsável dos projetos estudados.  

A ETAPA 5 foi realizada em duas partes. A primeira foi a transcrição das entrevistas e 

organização dos dados coletados durante as entrevistas e análise documental. A segunda parte 

consistiu de uma análise qualitativa (SILVA; MENEZES, 2005) dos resultados, conforme 

sugerido por Eisenhardt (1989), considerando a análise individual de cada projeto e uma 

análise entre os projetos estudados. 

4. Estudo de caso: uma análise 

4.1 Descrição do caso 

As práticas levantadas por Eder et al. (2012) foi avaliada quanto à sua aplicabilidade em um 

levantamento em uma empresa grande porte da área de manutenção de aeronaves e 

componentes aeronáuticos do estado de São Paulo, que conta com mais de 500 funcionários e 

está atuando no mercado há mais de 10 anos. Dois projetos recentes foram considerados neste 

estudo, chamados de: Projeto A1 e Projeto A2. 

Para seleção dos projetos que compõem a amostra foram utilizados dois critérios, conforme 

indicado na proposta de Eisenhardt (1989). Os critérios para seleção dos projetos foram: (i) 

Ter sido concluído recentemente ou estar em fase de conclusão; (ii) O produto do projeto 

agregar algum processo, componente, subsistema ou sistema inovador / nova tecnologia para 

empresa. 

Entende-se por prática, segundo Eder et al. (2012) após diversas definições estudadas, adota a 

definição do PMBOK (2008), sendo que prática: “é um tipo específico de ação profissional ou 

de gerenciamento que contribui para a execução de um processo e que pode empregar uma ou 

mais técnicas e ferramentas”. Assim, compreende que uma “prática de GP” é uma atividade 

composta por três elementos: a ação em si (algo que gere resultado), podendo utilizar uma ou 

mais técnicas (procedimento sistemática) e ferramentas (artefatos que apoiam o emprego da 

técnica, algo tangível). A partir das práticas levantadas no trabalho de Eder et al. (2012) 

realiza-se uma análise das ações, técnicas e ferramentas adotadas nos projetos estudados na 

empresa. Com isso será possível dizer a abordagem de gestão empregada pela empresa. 

Para realizar tal análise, foi utilizada a seguinte tabela (conforme ), sendo que de acordo com 

os dados coletados com os entrevistados, as ações, técnicas e ferramentas não sofreram 
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alteração em seus nomes de origens (conforme relatado originalmente pelos entrevistados). 

Tais ações, técnicas e ferramentas foram compreendidas de acordo com seus objetivos (relatos 

dos próprios entrevistados) pela equipe responsável pelo desenvolvimento do estudo de caso. 

Assim, as práticas contidas na lista que possuem o mesmo objetivo das práticas citadas pelos 

entrevistados, porém com nomes diferentes, também serão demonstradas. 

Prática segundo a lista 

de Eder et a. (2012) 
Atividade de planejamento segundo a empresa 

P
ro

je
to

 A
1
 

P
ro

je
to

 A
2
 

Gestão 

adotada 

Ações     

Declarar o 

Problema/Oportunidad

e 

- Lista de Projetos   Tradicional 

Priorizar requisitos - Rank – Lista de Projetos   Ágil 

Coletar Requisitos - Coletar Requisitos   Tradicional 

Identificar o trabalho 

necessário para o 

projeto (produto, 

entregas, etc..) 

- Dividir o trabalho (partes menores)   Tradicional 

Definir Escopo do 

Projeto 
- Elaborar Escopo   Tradicional 

Estimar as durações 

das atividades 
- Estimar Tempo   Tradicional 

Estimar os recursos das 

atividades 
- Estimar Custo   Tradicional 

Técnicas     

Business problem 

definition 
- Solicitação   Tradicional 

Reunião - Reunião individual   Trad/Ágil 

Técnicas de 

criatividade em grupo 
- Benchmarking   Tradicional 

Product Backlog - WBS   Ágil 

Gantt - Gantt   Tradicional 

- - Conversas informais com cada membro da equipe   - 

Ferramentas     

Software de GP - Channel    Trad/Ágil 

Modelos / Protótipo / 

Template 
- Template (Channel)   Trad/Ágil 

Planilha / Tabela - Template (Excel)   Trad/Ágil 

Lista - Folha de papel – tamanho A4   Trad/Ágil 

E-mail - E-mail   Trad/Ágil 

Quadro - Quadro   Trad/Ágil 

Ata de reunião - Ata   Trad/Ágil 
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Tabela 1 – Análise das práticas de planejamento da empresa A  

Nota-se que à ação citada pela empresa (Lista de Projetos) e totalmente diferente do nome da 

ação segundo as Práticas proposta por Eder et al. (2012) (Declarar o Problema/Oportunidade). 

Isso ocorre pelo fato que de acordo com o relato dos entrevistados e análise documental, a 

lista de projetos é composta por campos que torna-ss necessário declarar a solução que o novo 

projeto irá resolver. Posteriormente, é realizada a ação (Rank – lista de projeto), que nada 

mais é que a priorização de alguns requisitos, que tornem alguns projetos mais importantes 

que outros. 

Outra peculiaridade ocorre nas técnicas, sendo que citada pela empresa (Solicitação) e 

diferente do termo segundo as Práticas (Business problem definition), mas de acordo com o 

relato dos entrevistados confrontado com a definição de tal ação, a solicitação envolve definir 

os objetivos do negócio e identificar requisitos, caracterizando o uso de tal ação, somente com 

nomes divergentes. Outra diferença ocorre quanto a técnica citada pela empresa (WBS), 

sendo essa demonstrada aos pesquisadores, que após discussões entre si no laboratório de 

pesquisa, chegaram a conclusão de que parece mais com “Product Backlog”, técnica citada na 

teoria de Gerenciamento Ágil de Projetos, pois a WBS é dividida em ramos, com priorizações 

e somente são listados tarefas e atividades. O artefato apresentado pelo líder, continha uma 

lista de To Do (afazeres), sem priorização, data ou ordem definida, características semelhantes 

ao “Product Backlog”. 

Analisando às práticas de planejamento utilizadas pelos projetos estudados nota-se a 

existência de um certo padrão. No geral, os projetos adotam práticas semelhantes. Destaca-se 

que algumas práticas não são adotadas, como é o caso de estimar custo e dividir o trabalho 

(partes menores). 

Em relação às técnicas adotadas houve divergência entre os projetos estudados, conforme 

apresentado no quadro. Nota-se que a planejamento do projeto é realizado por meio de 

“conversas informais com os membros da equipe”, “WBS”, “benchmarking”. Na maioria dos 

casos o líder do projeto define e detalha o escopo realizando uma reunião com toda a equipe, 

mas não gera nenhum documento formal. A ausência dessa sistemática para início e 

planejamento do projeto, contribui para a dificuldade de equipe no entendimento dos 

objetivos do projeto. Além disso, as estimativas de tempo e geralmente são realizadas apenas 

pelo líder de projeto, o que pode acarretar em erros de estimativas altas ou baixas demais. A 

utilização de técnicas de “três pontos” ou de “planning poker” (COHN, 2005), por exemplo, 

poderia colaborar com estimativas de tempo junto a equipe. 

Dentre as ferramentas mais utilizadas no planejamento dos projetos estão o software Channel, 

modelos de documentos padronizados no próprio software (Template Channel) e e-mail. Uma 

análise dos documentos utilizados nos projetos estudados possibilitou identificar que existe 

deficiência na formalidade do processo de gestão de projetos, acarretando na perda de dados 

históricos que poderiam ser utilizados em projetos futuros, assim como lições aprendidas ao 

final de cada projeto, prática ausente na empresa. Um documento utilizado com bastante 

frequência é o “cronograma do projeto”, isso se deve pelo fato da empresa usar como 

indicador de desempenho o tempo. Nos projetos estudados a elaboração do cronograma era 

realizada apenas com o líder do projeto, sendo que o mesmo poderia envolver a equipe do 
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projeto na construção de tal documento, permitindo que a equipe tenha a visão do todo, e 

quanto a realização da atividade sobre sua responsabilidade é importante. O mesmo ocorre 

com o documento Termo de Abertura do Projeto, que poderia envolver mais a equipe em sua 

confecção e apresentar características sobre a visão do produto (AMARAL ET AL., 2011). 

Outra evidência importante é a ausência de documentos obrigatórios padronizados para o 

planejamento do projeto, permitindo um histórico razoável, sendo esses documentos em um 

número e nível de detalhe aceitável para não engessar a empresa no preenchimento de 

documentos. 

O uso das técnicas e ferramentas também depende do perfil de cada líder de projeto. 

Conforme os entrevistados relataram o maior enfoque na gestão do projeto, ou como o projeto 

é gerenciado, depende do perfil do líder. Isso é refletido nas técnicas e ferramentas utilizadas 

para o planejamento do projeto. 

Portanto, a existência de um modelo de referência mesmo que simples, poderia contribuir para 

que os líderes utilizassem técnicas e ferramentas similares, colaborando para a existência de 

uma uniformidade no gerenciamento de projetos, sendo que a equipe executora teria a visão 

da gestão do projeto, podendo se antecipar em caso de projetos futuros. 

4.2 Estilo de gestão empregada pela empresa 

Segundo a análise das práticas, confrontadas com a abordagem utilizada pela empresa, foram 

identificadas 6 práticas puramente tradicionais, sendo apenas 1 da gestão ágil. Com a 

identificação, fica claro que mesmo sendo um ambiente de constante mudanças, por se tratar 

de uma empresa de serviços, ainda sim são utilizadas ações tradicionais.  

Em termos de técnicas, 3 são exclusivas da teoria tradicional, 1 de ambas as teorias e 1 é 

puramente da teoria ágil. As ferramentas utilizadas são todas consideradas de ambas as 

teorias. Embora a empresa apresente ferramentas de ambas as teorias, pois a maioria das 

ferramentas são genéricas, percebe-se em sua maioria a utilização da teoria tradicional, tanto 

em ações quanto em técnicas, podendo a empresa pode ser ponderada como gestão tradicional 

no gerenciamento de planejamento de seus projetos, pelo fato dessa teoria ser utilizada em 

maioria. 

Identificando o estilo de gestão adotado pela empresa, é possível que estudos futuros estudem 

se o estilo de gestão contribui positivamente. No caso estudado, embora contrário ao que a 

teoria aborda, onde em ambiente de constante mudanças, incertezas, a utilização da 

abordagem ágil é recomendada, no caso tais características estavam presentes, mas o estilo de 

gestão era tradicional, sendo que os projetos eram geridos, atingindo métricas de desempenho 

satisfatórias, que envolviam prazo e custo. 

5. Conclusão 

Após as análises conclui-se que a empresa possui aspectos positivos em relação ao 

planejamento, nas práticas de gerenciamento de projetos. Cita-se aspectos positivos como uso 

de práticas comuns em todos os projetos. Entretanto, há aspectos que podem ser melhorados, 

como sistematizar práticas no nível operacional e registro de lições aprendidas.  
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Em termos de técnicas, a experiência dos membros da equipe, bem como a escolha através de 

afinidade com o projeto contribui com as estimativas para planejamento, necessitando melhor 

aplicar reuniões formais com as equipes e utilizar técnicas que permitam interação entre os 

membros da equipe, possibilitando participação nas atividades de planejamento e controle do 

projeto. 

Para as ferramentas destaca-se como positivo as conversas informais, muitas vezes ocupando 

um espaço curto de tempo e tomando decisões importantes. Como possíveis melhorias, 

indica-se a utilização do uso de ferramentas visuais no nível da equipe, proporcionando 

interação entre os membros. Isso demonstra que há princípios do ágil como auto-gestão e 

outros que podem ser utilizados no gerenciamento ágil. 

A pesquisa demonstra que o modelo coletado por Elder et al. (2012) contribui na resolução de 

um problema teórico que é a dificuldade de identificação da abordagem de gerenciamento de 

projeto utilizada, partindo-se de evidências concretas nas práticas adotadas por uma 

organização. Porém, é preciso um estudo aprofundado afim de melhor identificar algumas 

práticas, como as pertencentes ao controle de projetos, que estão diretamente ligadas com 

escopo e tempo. Percebe-se também que na lista utilizada, no gerenciamento ágil existem 

ações similares a tradicional, com nomes diferentes, mas que possuem o mesmo objetivo, 

como exemplo “Declarar o Problema / Oportunidade” proposto por Wysocki (2007) que 

possui o mesmo objetivo de “Criar a visão”, proposto por Schwaber (2004). Tais ações são 

idênticas, pois ambas tendem a descrever o projeto a ser desenvolvido, podendo serem 

agrupadas, porém é preciso investigar a sistemática entre elas, algo que é divergente de 

acordo com a abordagem utilizada.  

Acredita-se que possam existir outras práticas que possuam o mesmo problema, somente 

assim será investigado precisamente a abordagem utilizada pelas empresas. Outra 

particularidade na lista desenvolvida por Eder et al. (2012), é que torna-se necessário melhor 

investigar as relações entre ações, técnicas e ferramentas, necessitando desenvolver uma 

sistemática que a separem melhor, pois analisando-as percebe-se que estão muito próximas, 

havendo certas confusões, como exemplo a ação “Criar EAP”, que na verdade consiste em 

dividir o trabalho, sendo EAP um procedimento para realizar tal divisão, logo deveria ser uma 

técnica. Desta maneira é preciso melhor se aprofundar na relação entre os três termos: ações, 

técnicas e ferramentas. 

É importante identificar o quanto cada estilo de gestão colabora com a empresa, pois mesmo 

que existam diferenças que pareçam favorecer a gestão ágil perante a tradicional, vale 

salientar que ambas podem ser plenamente eficientes, de acordo com o contexto do projeto 

em que são aplicadas, aonde através da lista, empresas possam usufruir para visualizar as 

práticas que acreditam serem mais adequadas. 

Outra limitação seria o tamanho da amostra, seria necessário estudar uma empresa que 

assuma adotar puramente a gestão ágil e outra tradicional, afim de confrontar com a lista, de 

modo a verificar se tais práticas seriam identificadas. 
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