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Re 
Resumo 

Esta dissertação foi desenvolvida com o intuito de estudar a gestão do tempo em 

projetos de desenvolvimento de software e caraterizar as práticas de gestão do tempo 

numa empresa (e a sua comparação com o referencial de boas práticas do guia PMBOK.  

Inicialmente procedeu-se ao estudo e investigação sobre a gestão de projetos, 

fundamentalmente em literatura de referência, que serviu de base para o trabalho 

desenvolvido. Posteriormente foram estudados, através de uma entrevista, diversas 

reuniões e análise de documentos, os processos que a empresa utiliza para a gestão do 

tempo nos seus projetos, tendo por base os processos descritos no guia PMBOK. 

Através da análise dessa informação, foi possível identificar alguns pontos a melhorar 

por parte da empresa que foram convertidos em propostas de melhorias. 

Espera-se então que esta dissertação ajude a empresa nos seus processos de gestão do 

tempo em projetos e resolva algumas das suas dificuldades. 
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Ab 
Abstract 

The main objective of this dissertation is to study time management in software 

development projects and characterize the time management practices used in a 

company, through the realization of a case study. The practices and difficulties of time 

management were identified and compared with the referential of good practices of the 

PMBOK guide. 

Initially the state of the art on project management was elaborated to support the basis 

of this research. Furthermore, the analysis of time management in the studied company 

was addressed based on interviews, meetings and documents analyses, and compared 

with the processes described in the PMBOK guide. 

Through this analysis it was possible propose some improvements. 

With this investigation it is expected that the company can improve its time 

management processes, projects and solve other current problems. 
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Project management, time management, software development, schedule. 
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CAP 1 
1. Introdução 

As empresas vivem do sucesso dos seus projetos. Muitos são os casos em que as 

empresas acabam por se extinguir pelo fato de apresentarem insucesso no 

desenvolvimento dos seus projetos. É aqui que surge a gestão de projetos e a extrema 

importância do seu sucesso. 

Com visível aumento de empresas que se dedicam ao desenvolvimento de software, é 

crucial que estas produzam cada vez mais produtos com melhor qualidade e em menor 

tempo. Atualmente é dada cada vez mais importância à gestão de projetos no apoio ao 

desenvolvimento de software, para uma melhor otimização do tempo e dos recursos 

disponíveis, de modo a que as empresas ganhem vantagem competitiva perante as suas 

concorrentes [1, 2]. 

A prova da importância da gestão de projetos para as empresas é o fato de muitos 

autores se dedicarem ao estudo da gestão de projetos nas mais diversas áreas. Do 

mesmo modo, existem várias entidades como o Project Management Institute (PMI) [3], 

a Association Project Management (APM) [4], a International Project Management 

Association (IPMA) [5], a International Organization for Standardization (ISO) [6] 

focadas no estudo e promoção de boas práticas em gestão de projetos. Essas 

organizações fornecem padrões, métodos, processos e práticas que devem ser utilizadas 

para uma boa gestão de projetos. 

Segundo alguns autores [7, 8, 9] para que a gestão de projetos tenha sucesso, o projeto 

deve ser terminado cumprindo três variáveis tradicionais, as quais têm a designação de 

triângulo de Hatkinson. São elas o tempo o custo e a qualidade. No entanto, 

especificamente em relação ao sucesso na gestão de projetos em desenvolvimento de 

software, as opiniões dos autores demonstram que a variável qualidade passa a ser, entre 

outros, os requisitos e especificações definidos pelo cliente. Como refere Wateridge [8, 
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10] muitos autores defendem que, para ter sucesso, a gestão de um projeto em TI tem de 

cumprir com vários critérios essenciais: o tempo, o custo, os requisitos e especificações 

definidos pelo cliente. Acrescentando que deve ter-se em atenção a visão dos 

stakeholders na definição dos critérios de sucesso. 

Ao contrário do que se observa geralmente em outras indústrias de produtos, na 

indústria de desenvolvimento de software torna-se difícil conseguir uma gestão eficaz e 

por sua vez de sucesso. Sendo tipicamente diferente dos projetos de outras indústrias, os 

de desenvolvimento de software apresentam algumas diferenças devidas ao facto do 

software ser um produto invisível onde não se pode tocar ou medir e sendo também 

desenvolvido através do trabalho intelectual do ser humano [11, 12]. 

Uma das indústrias que tem sido alvo de muitos estudos sobre a gestão de projetos é a 

indústria da construção civil. Como se verifica no sector da construção, o sector de 

desenvolvimento de software apresenta resultados semelhantes em relação ao número 

de projetos concluídos tendo cumprido os tempos, custos e âmbito inicialmente 

definidos [13]. Embora nenhum destes setores apresente números muito positivos o 

sector da construção civil apresenta melhores resultados.  

Segundo o estudo Chaos Report levado a cabo pelo Standish Group em 2014 [14] a 

gestão de projetos de desenvolvimento de software apresenta uma elevada taxa de 

insucesso. De acordo com o estudo, em 2014 a taxa de projetos concluídos com sucesso 

dentro do tempo e orçamento previstos foi de apenas 16,2%. Em relação aos projetos 

que foram concluídos, mas fora do tempo, fora do orçamento ou com funcionalidades 

reduzidas, essa taxa passa para 52,7%. Os restantes 31,1% dos projetos foram 

cancelados. 

Neste mesmo estudo é revelado que em relação aos projetos que não obtiveram sucesso, 

a taxa de derrapagem de tempo é em média 222%, não havendo grandes oscilações 

entre grandes (230%), médias (202%) ou pequenas empresas (239%). 

Neste contexto é de grande importância estudar a gestão do tempo nos projetos, de 

modo a atingir uma maior taxa de sucesso. 

Este trabalho enquadra-se no tema da gestão de projetos, mais especificamente da 

gestão do tempo como parte integrante da gestão de projetos, devido à sua influência no 

sucesso da gestão de projetos. 
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Além do estudo sobre a gestão do tempo em projetos, este trabalho pretende, a partir de 

um estudo de caso de uma empresa com presença no ramo da gestão hospitalar, 

caracterizar a gestão do tempo realizada, identificar as dificuldades e propor correções 

ou soluções para os problemas encontrados. 

Em relação à organização deste trabalho, este apresenta 7 capítulos principais, 

organizados da seguinte forma: 

 Neste capítulo é apresentado o tema do trabalho e a sua contextualização no 

cenário atual.  

 No segundo capítulo é feita uma síntese do enquadramento teórico e 

apresentados fatores condicionantes de uma boa gestão do tempo recolhidos da 

bibliografia estudada. 

 No capítulo três tem lugar a apresentação da metodologia utilizada no nosso 

estudo de caso, a apresentação da empresa onde foi realizado o estudo da gestão 

do tempo e são apresentados os principais resultados do estudo de caso. 

 No quarto capítulo é feita uma síntese global, apresentadas propostas de 

melhoria para os processos de gestão do tempo, são tecidas algumas conclusões 

sobre o trabalho realizado e são apresentadas direções em relação ao trabalho 

futuro. 

 No quinto e último capítulo são apresentadas as referências bibliográficas 

utilizadas no trabalho. 
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CAP 2 
2. Revisão da literatura 

Neste capítulo, através da revisão da literatura, são introduzidos os principais conceitos 

teóricos relativos ao tema. Sem a compreensão global destes, é impossível um total 

entendimento da temática em questão, bem das suas particularidades. 

Encontra-se neste capítulo uma revisão da literatura sobre conceitos de Projeto, Gestão 

de Projetos, Processos de Gestão de Projetos, Áreas de conhecimento da Gestão de 

Projetos e sobre a Gestão do Tempo em Projetos, com base na análise e revisão de 

diversa literatura. 

São também apresentadas neste capítulo algumas ferramentas informáticas de gestão de 

projetos. 

 

2.1. Projeto 

A palavra projeto convive connosco quase diariamente sem que estejamos devidamente 

informados sobre o verdadeiro significado dessa palavra. Em verdade, o que nos ocorre 

quando ouvimos o termo projeto pode facilmente ser encontrado numa das muitas 

definições de projeto. 

O termo projeto provém do latim proiectus e possui vários significados e sentidos. 

Podemos conota-lo a um propósito, uma intenção ou um desígnio. Noutras situações, a 

um esquema, um plano ou um programa [15]. 

A definição de projeto não tem permanecido estática e tem sido redefinida ao longo dos 

anos. São vários os autores que arriscam a atribuir uma definição ao termo projeto, no 

entanto encontram-se grandes semelhanças entre as definições. 
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Segundo o Project Management Institute (PMI) numa das publicações do PMBOK [16], 

um projeto é um esforço temporário executado com o objetivo de criar um produto, 

serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica que tem um início e 

um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos são atingidos ou 

quando esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, 

ou quando o mesmo o projeto não for mais necessário. Esta mesma entidade 

apresentava em 2005 uma outra definição de projeto, prova de que a definição de 

projeto está em evolução. Afirma que um projeto consiste numa tarefa que apresenta 

caraterísticas únicas. É um desafio, em que os recursos humanos, materiais e financeiros 

são organizados de uma nova forma, para realizar um determinado trabalho, com 

restrições de tempo e custos, e que segue um ciclo de vida padrão, para se alcançar uma 

mudança benéfica definida por objetivos quantitativos e qualitativos. Um projeto é um 

conjunto único de atividades, com um ponto de início e fim, realizadas por indivíduos 

ou organizações para alcançar objetivos específicos dentro dos parâmetros definidos 

previamente [15]. 

Existem outras definições, como por exemplo a fornecida pela norma ISO 10006 que 

define um projeto como sendo “um processo único consistindo de um grupo de 

atividades coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendido 

para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de 

tempo, custo e recursos” [17]. Ainda uma outra é dada pelo Oxford English Dictionary 

(OED) [18], que define projeto como uma atividade individual ou coletiva que é 

cuidadosamente desenhada e planificada para atingir um fim particular. 

Paula Costa [19] cita Warrilow para nos dizer que a existência de projetos não é algo 

recente.. Desde os inícios da civilização que projetos foram sendo realizados. Uns mais 

grandiosos outros menos. As caçadas organizadas e a construção de grandes obras como 

as grandes pirâmides construídas no antigo Egito e a grande muralha da China são 

exemplos bem antigos da execução de projetos. 

Por base nas definições apresentadas, pode-se concluir que um projeto é um conjunto de 

atividades que decorrem num período de tempo, com um determinado custo e 

qualidade, com o objetivo da obtenção de um produto, serviço ou resultado. 
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2.2. Gestão de Projetos 

A grande maioria dos conceitos sobre gestão de projetos são apresentados pelo PMI. Do 

mesmo modo que o guia PMBOK [16] apresenta o conceito de projeto também fornece 

uma definição de gestão de projetos. Segundo o PMBOK, a gestão de projetos não é 

nada mais que a “aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às 

atividades do projeto a fim de cumprir com os seus requisitos”. 

Atkinson [20] cita Oisen R. P. para dar uma visão de como era definida a gestão de 

projetos na década de 1950. Sendo, talvez uma das pioneiras Oisen R.P. definia gestão 

de projetos como um “conjunto de ferramentas e técnicas para direcionar o uso de 

diversos recursos para a realização de uma tarefa dentro dos limites de tempo, custo e 

qualidade. Cada tarefa exige uma combinação específica dessas ferramentas e técnicas 

para se ajustar à tarefa e ao ciclo de vida (desde a conceção até a conclusão) da 

tarefa”. 

Gonçalo Sousa [15] escreve que em 1980 Koonzt e O’Donnel definiam gestão de 

projetos como o “executar tarefas que têm o propósito de planear e controlar as 

atividades de indivíduos utilizadas para atingir objetivos que não poderão ser 

alcançados caso as pessoas atuem por conta própria, sem um esforço sincronizado”. 

Paula Costa [19] afirma ainda que, as ações de administrar, acompanhar, coordenar ou 

gerir um projeto é a aplicação de técnicas, conhecimento e habilidades para garantir que 

um projeto tenha sucesso. E gerir um projeto envolve todas as tarefas desde iniciá-lo até 

finalizá-lo, passando por várias etapas de planeamento, execução e atividades de 

controlo. Sendo que a gestão de projetos deve dotar as empresas de processos e métodos 

que sejam adequados para os seus procedimentos existentes, sua estrutura, maturidade e 

dimensão dos seus projetos.  
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2.3. Processos de Gestão de Projetos 

A gestão de projetos é realizada através da execução e integração de vários processos. 

Um processo é um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas, que são 

executadas para alcançar um produto, resultado ou serviço predefinido [16]. 

Dentro das referências e bibliografia existentes sobre a gestão de projetos decidi seguir 

de perto o PMBOK [16], um guia de gestão de projetos, que é amplamente reconhecido, 

quer no meio académico quer profissional. Por forma a não ser repetitivo no resto do 

trabalho, fica a indicação que tomei o guia PMBOK como referência. 

Segundo o guia PMBOK os processos de gestão de projetos podem ser agrupados 

logicamente em cinco categorias, que são denominadas como grupos de processos de 

gestão de projetos. Esses cinco grupos são: Iniciação, Planeamento, Execução, 

Monitorização e Controlo e Encerramento (Fig. 1).  

 

 

Figura 1 - Grupos de Processos de Gestão de Projetos. 

Fonte: PMBOK [16] 

 

Apesar da possibilidade de destingir cada um dos grupos de processos de gestão de 

projetos, os processos de cada um dos grupos pode ter interações com outros processos 

ou entre processos de grupos diferentes. Deste modo os grupos interagem e sobrepõem-

se ao longo do projeto (ver Fig.2).  
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Figura 2 - Interação entre os Grupos de Processos de Gestão de Projetos. 

Fonte: PMBOK [16] 

2.3.1. Iniciação 

O grupo de processos de iniciação é constituído pelos processos realizados com o 

objetivo da obtenção da autorização para iniciar um novo projeto ou de uma nova fase 

num projeto. É neste grupo de processos que é definido o âmbito do projeto, são 

identificados os stakeholders, os recursos financeiros são comprometidos e caso não 

exista é escolhido o gestor do projeto. 

2.3.2. Planeamento 

O grupo de processos de planeamento consiste nos processos realizados para definir o 

âmbito do projeto, definir e refinar os objetivos e desenvolver o plano de ação 

necessário para alcançar os objetivos do projeto. 

Como resultados deste grupo de processos temos o plano de gestão e os documentos do 

projeto que explorarão todos os seus aspetos: âmbito, tempo, custos, qualidade, 

comunicação, recursos humanos, riscos, aquisições e envolvimento dos stakeholders. 

2.3.3. Execução 

Do grupo de processos de execução fazem parte os processos utilizados para concluir o 

trabalho definido no plano de gestão do projeto de modo a satisfazer as especificações 

do mesmo. Este grupo centra-se na coordenação de pessoas e recursos, gestão das 
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espectativas dos stakeholders e na integração e execução das atividades do projeto de 

acordo com o plano de gestão.  

2.3.4. Monitorização e Controlo 

O grupo de processos de monitorização e controlo são os processos necessários para 

controlar o progresso e o desempenho do projeto, identificar as áreas que puderam 

sofrer alterações no plano e iniciar essas mudanças. 

Este grupo de processos permite avaliar e analisar o desempenho do projeto em 

intervalos de tempo regulares usando eventos apropriados ou condições de exceção para 

identificar variações em relação ao plano de gestão do projeto. 

2.3.5. Encerramento 

O grupo de processos de encerramento é formado pelos processos executados a fim de 

finalizar formalmente todas as atividades de todos os grupos de processos. Requer uma 

verificação que todos os processos dos grupos de processos estejam completos. 

 

 

2.4. Áreas de conhecimento de gestão de projetos 

Os vários processos que fazem parte da gestão de projetos podem ser agrupados em 

áreas de conhecimento. 

Segundo o PMBOK [16] existem 47 processos que representam a gestão de projetos. 

Esses 47 processos estão logicamente agrupados em dez diferentes áreas de 

conhecimento. 

As áreas de conhecimento de gestão de projetos são aplicadas, através dos seus 

processos, nos cinco grupos de processos descritos anteriormente, como podemos 

observar na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Grupos de Processos e Áreas de Conhecimento de Gestão de Projetos. 

Fonte: PMBOK [16] 

 

Em seguida, passarei a descrever de forma sucinta e tendo por base o PMBOK, os 

aspetos mais importantes de cada uma dessas áreas, para depois abordar a área da gestão 

do tempo em maior detalhe para ficarmos a conhecer quais as melhores práticas para 

uma gestão do tempo eficaz. 
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2.4.1. Gestão da integração do projeto 

A gestão da integração do projeto inclui os processos e as atividades necessárias para 

identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dos 

grupos de processos de gestão dos projetos. A integração inclui características de 

unificação, consolidação, comunicação e ações de integração essenciais para a execução 

completa do projeto, para a gestão das expectativas dos stakeholders com sucesso e para 

atender aos requisitos.  

A gestão da integração de projetos engloba processos como, desenvolver o termo de 

abertura do projeto, desenvolver o plano de gestão do projeto, orientar e gerir a 

execução do projeto, monitorizar e controlar o trabalho do projeto, realizar o controlo 

integrado das mudanças e encerrar o projeto ou a fase. 

2.4.2. Gestão do âmbito do projeto 

A gestão do âmbito do projeto inclui os processos para garantir que o projeto inclui todo 

o trabalho exigido, para completar o projeto com sucesso. Essa gestão está relacionada 

principalmente com a definição e controlo do que está e do que não está incluído no 

projeto. 

Os processos de gestão do âmbito do projeto incluem: plano de gestão do âmbito, 

coletar os requisitos, definir o âmbito, criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), 

validar o âmbito e controlar o âmbito do projeto. 

2.4.3. Gestão dos custos do projeto 

A gestão dos custos do projeto inclui os processos relacionados com o planeamento, 

estimativas, orçamentos, financiamentos e controlo dos custos de modo a que o projeto 

termine dentro do orçamento aprovado. 

Os processos de gestão de custos incluem o seguinte: planear a gestão de custos, estimar 

custos, determinar o orçamento e controlar os custos. 
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2.4.4. Gestão da qualidade do projeto 

A gestão da qualidade do projeto inclui os processos e as atividades que visam 

assegurar que o projeto seja concluído com a qualidade desejada, satisfazendo as 

necessidades para as quais foi criado. A gestão da qualidade utiliza políticas e 

procedimentos para a implementação do sistema de gestão da qualidade da empresa e, 

quando apropriado, suporta atividades de melhoria contínua de processos. 

Os processos de gestão da qualidade do projeto incluem os seguintes pontos: plano da 

gestão da qualidade, realizar a garantia da qualidade e controlo da qualidade. 

2.4.5. Gestão dos recursos humanos do projeto 

A gestão dos recursos humanos do projeto inclui os processos responsáveis por 

organizar, gerir e liderar a equipa do projeto. A equipa do projeto é composta pelas 

pessoas com papéis e responsabilidades inseridas no projeto. 

Os processos de gestão dos recursos humanos do projeto são: gestão do plano de 

recursos humanos, definir a equipa do projeto, desenvolver a equipa do projeto e gerir a 

equipa do projeto. 

2.4.6. Gestão das comunicações do projeto 

A gestão das comunicações do projeto inclui os processos necessários para assegurar 

que as informações do projeto sejam geradas, recolhidas, distribuídas, armazenadas, 

controladas e organizadas de maneira oportuna e apropriada. 

Os processos de gestão das comunicações do projeto incluem os seguintes itens: plano 

de gestão das comunicações, gerir as comunicações e controlar as comunicações. 

2.4.7. Gestão dos riscos do projeto 

A gestão dos riscos do projeto inclui os processos de planeamento, identificação, 

análise, plano de resposta, monitorização e controlo de riscos de um projeto. Os 

objetivos da gestão dos riscos passam por reduzir a probabilidade e o impacto dos 

eventos negativos no projeto. 

Os processos de gestão dos riscos do projeto são: plano de gestão dos riscos, identificar 

os riscos, realizar a análise qualitativa dos riscos, planear respostas aos riscos e 

controlar os riscos. 
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2.4.8. Gestão das aquisições do projeto 

A gestão das aquisições do projeto inclui os processos necessários para comprar ou 

adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto. 

Os processos de gestão das aquisições do projeto inclui os seguintes itens: plano de 

gestão das aquisições, realizar as aquisições, administrar as aquisições e encerrar as 

aquisições; 

2.4.9. Gestão dos stakeholders do projeto 

A gestão dos stakeholders do projeto inclui os processos necessários para identificar as 

pessoas, grupos ou organizações que podem ter impacto no projeto ou sejam visadas 

pelo projeto, analisar as expetativas dos stakeholders e o seu impacto no projeto e criar 

estratégias de gestão apropriadas para envolver os stakeholders nas decisões e execução 

do projeto. A gestão dos stakeholders também envolve a comunicação contínua de 

modo a saber quais as suas necessidades e espectativas, gerir conflitos e reportar erros. 

Os processos de gestão dos stakeholders incluem: identificar os stakeholders, plano de 

gestão, gerir o envolvimento dos stakeholders e controlar o envolvimento dos 

stakeholders. 

2.4.10. Gestão do tempo do projeto 

A gestão do tempo do projeto inclui os processos necessários para gerir o término 

pontual do projeto. 

Esta área de gestão de projetos será abordada em detalhe no próximo capítulo. 

 

 

 

 



Capítulo 2 – Revisão da Literatura 

 

15 

2.5. Gestão do tempo em projetos 

Os projetos, na sua grande maioria, apresentam um prazo que convém que não seja 

ultrapassado pela empresa, de modo a não comprometer o sucesso do mesmo. 

Sendo que o tempo constitui a variável mais difícil de controlar num projeto [15] e  a 

definição de prazos torna-se essencial para assegurar a eficácia do trabalho, podemos 

considerar o tempo como um dos recursos mais valiosos num projeto. 

A gestão do tempo permite fornecer informação aos gestores dos projetos de modo a 

verificar se o projeto se encontra em atraso ou não e reagir, caso necessário, antes que 

seja tarde de mais. Ela engloba o relato de andamento dos projetos, tanto ao nível das 

tarefas como dos recursos. A utilização de ferramentas e políticas na gestão do tempo 

permitem criar um padrão para monitorizar e medir o trabalho desenvolvido no projeto, 

permitindo avaliar o trabalho realizado em relação ao definido originalmente e as 

durações estimadas [21]. 

O controlo do tempo fornece a transparência necessária para determinar quem está a 

trabalhar, em que projeto, quantas horas de trabalho estão programadas, quantas já 

foram realmente trabalhadas e quantas serão necessárias para o término do projeto. 

A calendarização é a maneira mais fácil de gerir o tempo de um projeto e centra-se 

essencialmente na criação de um cronograma que seja capaz de prever e transmitir uma 

linha de base, usada para calcular os recursos, o tempo, fazer o controlo do projeto, bem 

como medições de performance [15]. 

Nos seus princípios a gestão do tempo era essencialmente baseada no método CPM 

(Critical Path Method) e PERT (Programmer Evaluation Review Technique), métodos 

que ainda hoje são utilizados [15]. 

Atualmente existem novos e diferentes métodos e técnicas que podemos encontrar 

descritos nos processos de gestão do tempo, no subcapítulo seguinte. 

2.5.1. Processos de gestão do tempo 

Neste subcapítulo vamos explorar em maior detalhe os processos de gestão do tempo do 

projeto. Como referido anteriormente a gestão do tempo deve incluir os processos que 

levem ao encerramento do projeto dentro do tempo previsto. Como podemos ver pela 

figura seguinte (Fig. 3), da gestão de tempo fazem parte os seguintes processos: planear 
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a gestão do cronograma, definir atividades, sequênciar atividades, estimar os recursos 

das atividades, estimar as durações das atividades, desenvolver o cronograma e 

controlar o cronograma. 

Para detalhar cada processo da gestão do tempo, segui de perto o guia PMBOK [16]. 

Cada processo é caracterizado pelas suas entradas, ferramentas e técnicas, e pelas suas 

saídas. As entradas são as informações e documentos necessários para desenvolver o 

processo. As ferramentas e as técnicas são os diferentes métodos, técnicas e ferramentas 

que podem ser utilizadas para transformar as entradas em saídas. As saídas são o 

resultado final desenvolvido durante todo o processo. 

 

Figura 3 - Resumo da gestão do tempo do projeto. 

Fonte: PMBOK [16] 
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2.5.1.1. Planear a gestão do cronograma 

Planear a gestão do cronograma é o processo usado para definir políticas, 

procedimentos e documentação necessária para o correto planeamento, 

desenvolvimento, gestão, execução e controlo do cronograma do projeto. Este processo 

fornece uma linha e direção de como o cronograma vai ser gerido ao longo do projeto. 

As entradas são compostas por: 

 Plano de gestão do projeto – O plano de gestão do projeto contém a linha de 

base dos processos de planeamento e todos os planos de gestão auxiliares 

relacionados com a elaboração do cronograma. 

 Termo de abertura do projeto – O termo de abertura do projeto, pode conter 

sumariamente marcos do cronograma e os requisitos do projeto. 

 Fatores ambientais da empresa – Fatores ambientais como a cultura e estrutura 

organizacional, os recursos disponíveis, software de gestão de projetos que 

contenham cronograma. 

 Ativos de processos organizacionais – São os processos organizacionais como 

ferramentas para controlo e para relatórios, informação histórica, ferramentas de 

controlo do cronograma, orientações de encerramento do projeto, alterações a 

procedimentos de controlo e procedimentos de controlo de erros. 

As ferramentas e técnicas são: 

 Opinião especializada – Opinião especializada juntamente com informações 

históricas e de outros projetos semelhantes, fornecem informações valiosas 

sobre a elaboração do plano de gestão do cronograma. 

 Técnicas analíticas – O processo plano de gestão do cronograma, pode envolver 

a escolha de estratégias para estimar e definir o cronograma do projeto. 

Estratégias como os métodos, ferramentas e técnicas para criar o cronograma, 

bem como os softwares de gestão de projetos devem ser escolhidos com 

cuidado, para não afetar o projeto e aumentar os seus riscos. 

 Reuniões – Devem ser planeadas reuniões para a elaboração do plano. Devem 

fazer parte destas reuniões as pessoas com influência no planeamento ou 

execução do cronograma, tais como o gestor de projetos e os membros da 

equipa, stakeholders e outros que se pensem necessários. 
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A saída principal é: 

 Plano gestão do cronograma – Plano que estabelece os critérios e as atividades 

para construção, monitorização e controlo do cronograma. O plano de gestão do 

cronograma pode definir os seguintes critérios: 

o Modelo de desenvolvimento do cronograma – metodologias e 

ferramentas a serem usadas. 

o Nível de exatidão – Valores aceitáveis para as estimativas de duração das 

atividades. 

o Unidade de medida – Por cada recurso é definida uma unidade de 

medida. 

o Modelo de gestão do cronograma – Define o processo a ser usado para 

atualizar e guardar o estado em que se encontra o projeto no cronograma. 

o Controlo de limites – Podem ser definidos os limites de variação 

permitidos de desempenho antes de serem tomadas medidas.  

o Regras de medição de desempenho – São definidas regras de medição de 

desempenho do cronograma. 

o Formatos dos relatórios – O formato e a frequência com que devem ser 

realizados os relatórios. 

o Descrição dos processos – Descrição de cada um dos processos da gestão 

do cronograma. 

 

2.5.1.2. Definir atividades 

Definir as atividades é o processo de identificação e documentação das atividades 

necessárias de modo a produzir as entregas do projeto e cumprir os objetivos do projeto. 

As atividades são definidas através da decomposição dos pacotes de trabalho que foram 

definidos anteriormente no processo responsável por criar a EAP. As atividades são a 

base para a estimativa, desenvolvimento do cronograma, execução, monitorização e 

controlo do trabalho do projeto. 

As entradas são compostas por: 

 Plano de gestão do cronograma – Obtido como resultado do processo plano de 

gestão do cronograma contêm informações necessárias para gerir o trabalho. 
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 Linha de base do âmbito – As entregas, restrições e premissas que são definidas 

na linha de base do âmbito do projeto. 

 Fatores ambientais da empresa – Fatores como a cultura e estrutura 

organizacional, o sistema de gestão da informação do projeto pode influenciar o 

processo de definição das atividades. 

 Ativos de processos organizacionais – Políticas, procedimentos e diretrizes 

relacionadas com o planeamento, listas de atividades standard, bem como 

informações e listas de atividades obtidas de projetos anteriores. 

As ferramentas e técnicas são:  

 Decomposição – A técnica de decomposição é a subdivisão dos pacotes de 

trabalho do projeto em atividades mais fáceis de gerir. 

 Planeamento em ondas sucessivas – É uma técnica de elaboração progressiva 

onde é dada prioridade no planeamento, ao trabalho futuro mais próximo. O 

nível de detalhe do trabalho depende da fase de vida em que o projeto se 

encontra. 

 Opinião especializada – Especialistas com experiência em projetos similares 

podem fornecer uma opinião vantajosa para a definição das atividades. 

As principais saídas são: 

 Lista de atividades – Lista onde constam todas as atividades a serem realizadas 

bem como a descrição em detalhe suficiente para que a equipa do projeto 

entenda o trabalho que tem de ser realizado. Cada atividade deve ter um 

identificador e um título que descreva o seu lugar no cronograma. 

 Atributos das atividades – Descrição de cada atividade, onde devem identificar 

os vários componentes associados à mesma. Quando a atividade estiver 

completa a sua descrição pode ser atualizada com informação relativa às 

atividades predecessoras e sucessoras, relações lógicas, antecipações e espera, 

requisitos dos recursos, datas, restrições e outras. 

 Lista de marcos – Identificação de todos os pontos ou eventos relevantes no 

projeto quer sejam de carater obrigatório ou não. 
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2.5.1.3. Sequenciar atividades 

Sequenciar as atividades é o processo responsável por fazer a identificação e 

documentação das relações entre as atividades do projeto. As atividades são 

sequenciadas logicamente em que cada uma das atividades, exceto a primeira e última, 

são ligadas a pelo menos uma predecessora e uma sucessora. As ligações são feitas 

recorrendo as relações lógicas como fim-início, fim-fim, início-início e início-fim. 

No processo de sequenciar as atividades pode ser necessário a inclusão de tempos de 

antecipação ou espera entre as atividades, de modo, a criar um cronograma do projeto 

que seja realista e exequível. O sequenciamento pode ser executado através do uso de 

software de gestão de projetos ou através do uso de técnicas manuais ou automatizadas. 

As entradas deste processo são: 

 Plano de gestão do cronograma - Obtido como resultado do processo planear a 

gestão do cronograma, contém informações sobre métodos e ferramentas a 

serem utilizadas no sequenciamento das atividades. 

 Lista de atividades, atributos das atividades e lista de marcos – Obtidos como 

resultado do processo definição das atividades, contêm as atividades a serem 

sequenciadas e possíveis restrições. Podem ainda definir sequências ou relações 

lógicas necessárias e podem conter datas para marcos específicos a ter em conta. 

 Declaração do âmbito do projeto – Obtida no processo definir o âmbito do 

projeto, contem informações que podem afetar o sequenciamento das atividades. 

Informações como datas de entrega, restrições, premissas e caraterísticas do 

projeto devem ser levadas em conta. 

 Fatores ambientais da empresa - Fatores ambientais como os recursos da 

empresa como padrões de produção, ferramentas de gestão, sistemas de gestão 

da informação podem influenciar o sequenciamento das atividades. 

 Ativos de processos organizacionais – Ativos como arquivos de projetos 

utilizados na metodologia de elaboração do cronograma, políticas de 

planeamento, procedimentos e orientação podem contem informações uteis para 

o sequenciamento das atividades. 
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As ferramentas e técnicas são: 

 Método do diagrama de precedência (MDP) – Método utilizado para construir o 

diagrama do cronograma do projeto. As atividades são representadas por formas 

geométricas denominadas de nós e são ligadas entre si por setas que representam 

as relações lógicas. Este método usa quatro tipos de dependências ou relações 

lógicas: 

o Fim para Início – o início da atividade sucessora depende do fim da 

atividade predecessora; 

o Fim para o Fim – o fim da atividade sucessora depende do fim da 

atividade predecessora; 

o Início para o Início – o início da atividade sucessora depende do início da 

atividade predecessora; 

o Início para o Fim – o fim da atividade sucessora depende do início da 

atividade predecessora. 

Sendo que destas a dependência mais utilizada é a do Fim para Início. 

 Determinação da dependência – Define a sequência entre as atividades e existem 

quatro tipos de dependências. 

o Dependências obrigatórias – São as exigidas contratualmente, legalmente 

ou inerentes à natureza do trabalho. São definidas pela equipa de projeto 

durante o sequenciamento das atividades. 

o Dependências arbitradas – São definidas tendo por base as boas práticas 

ou relacionadas com preferências em detrimento de outras. São 

igualmente definidas pela equipa do projeto aquando do sequenciamento 

das atividades. 

o Dependências externas – Envolvem uma relação entre as atividades do 

projeto e atividades externas ao projeto. Normalmente estas 

dependências não estão sob o controlo da equipa. Definidas pela equipa 

do projeto durante o sequenciamento das atividades. 

o Dependências internas – Envolvem uma relação de antecedência entre as 

atividades do projeto. Estão sob o controlo da equipa e são definidas no 

processo sequenciar atividades. 
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 Antecipações e esperas – Tem por objetivo definir precisamente a relação lógica 

entre as atividades usando antecipações e esperas. Uma antecipação é a 

quantidade de tempo que uma atividade sucessora pode ser antecipada em 

relação a atividade antecessora. Já uma espera é a quantidade de tempo que uma 

atividade sucessora é atrasada em relação a atividade antecessora. 

As saídas são: 

 Diagramas de rede do cronograma – Mostram graficamente as atividades do 

cronograma e as relações lógicas (ou dependências) que são estabelecidas entre 

elas. Um diagrama pode incluir detalhes de todo o projeto ou somente uma ou 

outra atividade de resumo. Pode também ser acompanhado de uma descrição 

sumarizada e descrever basicamente a abordagem usada para sequenciar as 

atividades. As sequências de atividades incomuns devem ser relatadas na 

descrição. 

 Atualizações dos documentos do projeto – Documentos como a lista de 

atividades, os atributos das atividades, a lista de marcos e os registos de riscos 

podem ser atualizados durante este processo. 

 

2.5.1.4. Estimar recursos das atividades 

Estimar os recursos da atividade é o processo de estimativa dos tipos e quantidades de 

recursos que serão necessários para realizar cada atividade. Os recursos podem ser 

materiais, humanos ou financeiros. Deste modo são identificados o tipo, quantidade e 

caraterísticas dos recursos de modo a permitir estimativas mais precisas do custo e 

duração de cada atividade. 

As entradas deste processo são: 

 Plano de gestão do cronograma - Obtido como resultado do processo planear a 

gestão do cronograma contêm informações sobre os níveis de precisão e 

unidades de medida para os recursos. 

 Lista e atributos das atividades – Obtidos como resultado do processo definição 

das atividades identificam as atividades que necessitam de recursos e são a 

principal entrada de informação para ser usada na estimativa dos recursos de 

cada atividade. 
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 Calendário dos recursos – Proveniente dos processos definir equipa de trabalho e 

realizar aquisições fornecem informação sobre qual a disponibilidade, quando e 

por quanto tempo cada recurso está disponível. 

 Registo dos riscos – Obtido como resultado do processo identificar os riscos, 

contém informação que pode afetar a seleção dos recursos. 

 Estimativas de custos das atividades – Informação sobre os custos dos recursos. 

 Fatores ambientais da empresa – Fatores ambientais da empresa como 

localização, disponibilidade e capacidade dos recursos. 

 Ativos de processos organizacionais – Processos organizacionais como políticas 

e procedimentos relacionados com a gestão de pessoas, aluguer e compra de 

equipamentos e experiência em projetos idênticos anteriores. 

As ferramentas e técnicas são: 

 Opinião especializada – Uma opinião especializada pode ser usada para avaliar 

os recursos necessários. 

 Análise de alternativas – Análise de métodos, ferramentas e soluções 

alternativas para a realização das atividades e a possibilidade de utilização de 

recursos alternativos. 

 Dados publicados para auxílio e estimativas – Recolha de informação em 

empresas sobre índices de produção e custos unitários dos recursos que são 

necessários. 

 Estimativa Bottom-Up – Quando um recurso não pode ser estimado com um 

grau de confiança aceitável, a atividade é decomposta em maior detalhe e só 

depois são estimados os recursos necessários. 

 Software de gestão de projetos – Softwares de gestão permitem auxiliar o 

planeamento, organização, gerenciamento e desenvolvimento de estimativas dos 

recursos. 

As saídas principais são: 

 Requisitos dos recursos da atividade – Identificação de quais e as quantidades de 

recursos necessários para cada atividade. O nível de detalhe e especificação das 

descrições dos requisitos dos recursos pode ser variável de acordo com o projeto 

em questão. 
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 Estrutura analítica dos recursos – Estrutura hierárquica organizada por categoria 

e tipo dos recursos. 

 Atualização de documentos do projeto – Documentos do projeto como a lista de 

atividades, atributos das atividades e a calendarização dos recursos podem sofrer 

alterações. 

 

2.5.1.5. Estimar durações das atividades 

Estimar as durações das atividades é o processo de estimar o número de períodos de 

trabalho que serão necessários para terminar as atividades, tendo em atenção os recursos 

estimados para cada atividade. A estimativa das durações das atividades utiliza 

informações sobre o tipo de trabalho, tipo de recursos necessários, quantidades 

estimadas de recursos e o calendário dos recursos. 

Sendo a estimativa da duração de uma atividade é um processo progressivo, 

inicialmente a estimativa deve ser dada pelas pessoas mais experientes nessa atividade e 

em seguida a estimativa vai sendo alterada de acordo com as informações de entrada 

para este processo. 

Todos os passos dados na estimativa das durações das atividades devem ser 

documentados. 

As entradas são: 

 Plano de gestão do cronograma – Obtido como resultado do processo planear a 

gestão do cronograma contêm informações sobre o método utilizado, níveis de 

precisão, ciclo de atualização e outros critérios usados para estimar as durações 

das atividades. 

 Lista e atributos das atividades – Obtidos como resultado do processo definição 

das atividades indicam quais as atividades que necessitam que seja estimada a 

sua duração e contêm informação para ser usada na estimativa das durações das 

atividades. 

 Requisitos dos recursos das atividades – Obtidos como resultado do processo 

estimar os recursos das atividades, têm efeito sobre as durações das atividades. 
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 Calendário dos recursos – Proveniente do processo estimar os recursos das 

atividades pode condicionar a estimativa das durações das atividades, através da 

disponibilidade, tipo e especificidade dos recursos.  

 Declaração do âmbito do projeto – Âmbito do projeto onde contém premissas e 

restrições sobre as condições existentes, disponibilidade de informações e 

termos do contrato. 

 Registo dos riscos – Lista dos riscos bem como o planeamento de resposta aos 

riscos. 

 Estrutura analítica dos recursos. 

 Fatores ambientais da empresa – Fatores como informações históricas da 

duração das atividades, métricas de produtividade, informações comerciais 

publicadas, localização dos membros da equipa e outros. 

 Ativos de processos organizacionais – Processos organizacionais como 

informações históricas, calendários do projeto, metodologias de elaboração de 

cronograma e conhecimento adquirido. 

As ferramentas e técnicas são: 

 Opinião especialidade – Opinião especializada juntamento com dados históricos 

pode fornecer informações sobre as estimativas das durações ou limites das 

durações das atividades. 

 Estimativa análoga – Técnica que usa parâmetros de um projeto anterior similar 

como base para a estimativa da duração e custo das atividades ou mesmo de 

todo o projeto. Dos parâmetros usados para a comparação fazem parte a duração, 

o orçamento, o tamanho, o peso e a complexidade. Esta técnica é usada em 

projetos pouco detalhados o que leva a que seja pouco precisa. 

 Estimativa paramétrica – Técnica que utiliza relações estatísticas para estimar a 

duração, o custo e o orçamento das atividades com base em dados históricos e 

parâmetros do projeto. Utilizando esta técnica pode obter-se altos níveis de 

precisão. 

 Estimativa de três pontos – Técnica que considera as incertezas e riscos para 

estimar a duração de uma atividade. Teve origem na Técnica Revisão e 

Avaliação de Programa (PERT). A análise PERT calcula a duração de uma 

atividade por meio da média ponderada de três estimativas (mais provável, 

otimista e pessimista). 
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 Técnicas de tomada de decisão em grupo – Abordagem como o Brainstorming, 

Delphi ou Técnica Nominal de Grupo (TNG), são utilizadas para envolver os 

membros da equipa no processo de estimar a duração das atividades; 

 Análise das reservas – Técnica que consiste na inclusão de reservas de tempo 

para as contingências que possam ocorrer no cronograma. Estas inclusões de 

tempo ou buffers são reservas estimadas de acordo com os riscos identificados. 

As saídas são: 

 Estimativas da duração da atividade – Avaliação quantitativa do tempo (número 

de períodos de tempo) de trabalho necessário para a conclusão da atividade. 

 Atualizações dos documentos do projeto - Documentos do projeto como os 

atributos das atividades e informações sobre as estimativas de duração das 

atividades podem sofrer alterações. 

 

2.5.1.6. Desenvolver cronograma 

Desenvolver o cronograma é o processo de elaboração do cronograma do projeto tendo 

por base a análise de sequências das atividades, durações, recursos necessários e 

restrições do cronograma.  

Elaborar o cronograma do projeto é muitas vezes um processo iterativo e pode requerer 

que seja feita uma análise e revisão das estimativas de duração e dos recursos das 

atividades. A revisão e a manutenção do cronograma são efetuadas à medida que o 

trabalho é realizado de modo a manter um cronograma realista. 

As entradas são: 

 Plano de gestão do cronograma – Obtido como resultado do processo plano de 

gestão do cronograma o qual contêm informações sobre os métodos e 

ferramentas a utilizar para criar o cronograma. 

 Lista e atributos das atividades – Obtidos como resultado do processo definição 

das atividades identificam as atividades a incluir no cronograma e contêm 

detalhes das atividades usados na elaboração do cronograma. 

 Diagramas de rede do cronograma do programa – Obtidos como resultado do 

processo de sequenciamento das atividades, apresentam as relações lógicas das 

atividades. 
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 Requisitos dos recursos da atividade – Os recursos das atividades identificam os 

tipos e quantidades de recursos necessários para as atividades. 

 Calendário dos recursos - O calendário dos recursos contem informações sobre a 

disponibilidade dos recursos. 

 Estimativas das durações das atividades – As estimativas das durações das 

atividades contem o número provável de períodos de tempo que cada atividade 

vai necessitar. 

 Declaração do âmbito do projeto - Proveniente de processos da gestão do âmbito 

do projeto. O âmbito do projeto contem premissas e restrições que podem afetar 

o desenvolvimento do cronograma. 

 Registo dos riscos - Obtido como resultado de um processo da gestão dos riscos 

do projeto, contem os detalhes e caraterísticas dos riscos que podem ter impacto 

no desenvolvimento do cronograma. 

 Atribuições da equipa do projeto – Obtido como resultado da gestão dos 

recursos humanos do projeto, identifica quais recursos atribuídos a cada 

atividade. 

 Estrutura analítica dos recursos – Obtido como resultado do processos estimar os 

recursos das atividades. Contem detalhes da organização dos recursos e de como 

a análise dos recursos pode ser feita. 

 Fatores ambientais da empresa – Fatores como padrões, canais de comunicação, 

ferramentas de elaboração do cronograma e outros. 

 Ativos de processos organizacionais – Processos organizacionais como a 

metodologia de elaboração do cronograma, calendários do projeto e outros. 

As ferramentas e técnicas são: 

 Análise da rede do cronograma – Técnica que gera o cronograma do projeto, 

usando técnicas analíticas como o método do caminho crítico, o método da 

cadeia crítica, análises “e se” e técnicas de otimização de recursos para calcular 

as variações das datas de início e de fim das partes incompletas das atividades. 

 Método do caminho crítico – Método utilizado para calcular a duração mínima 

do projeto e calcular a flexibilidade de agendamento. Calcula para cada 

atividade as datas teóricas de início e fim mais curtas e as datas de início e fim 

mais longas, sem ter em atenção qualquer restrição de recursos. Executa uma 

análise tanto no sentido início-fim como no sentido fim-início. As datas 
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encontradas não são necessariamente as mesmas do cronograma, mas servem de 

indicação de quando a atividade pode ser agendada tendo em conta os 

parâmetros introduzidos. 

 Método da cadeia crítica – Método de análise do cronograma tendo em atenção 

as limitações dos recursos. Após o caminho crítico ter sido calculado é incluída 

a informação da disponibilidade, limitação, otimização e redistribuição dos 

recursos e o cronograma é alterado restrito pelos recursos. A cadeia crítica é 

então o caminho crítico restrito por recursos. Neste método são adicionados 

buffers de tempo adicionais no final da cadeia crítica ou em atividades que não 

lhe pertençam mas que convirjam para a mesma. Estes buffers servem para gerir 

as incertezas e os seus tempos são definidos de acordo com a duração da cadeia 

de atividades dependente de cada buffer. Aquando da inclusão desses buffers no 

cronograma, as atividades são agendadas para as suas datas de início e fim mais 

tardias. 

 Técnicas de otimização de recursos: 

o Nivelamento de recursos – Técnica em que as datas de início e fim são 

ajustadas de acordo com as restrições dos recursos. Pode ser usada 

quando se verificam recursos que são divididos por várias atividades 

simultaneamente, ou apenas disponíveis em determinados momentos, ou 

em quantidades limitadas ou para nivelar a utilização dos recursos. Esta 

técnica pode levar a alterações no caminho crítico, devendo apenas ser 

usada após a aplicação do modelo do caminho crítico. 

o Suavização de recursos – Técnica que ajusta as atividades de modo a que 

os recursos não ultrapassem certos limites. Ao contrário do nivelamento 

de recursos, esta técnica não altera o caminho crítico nem as datas 

definidas. Deste modo o agendamento das atividades apenas pode ser 

alterado entre as suas datas aceitáveis. 

 Técnicas de modelagem: 

o Análise do cenário “e se” – Análise feita ao cronograma para avaliar a 

sua viabilidade sob vários cenários e prever os efeitos positivos ou 

negativos dos diferentes cenários nos objetivos do projeto. Esta análise 

serve para obter respostas se o cronograma é viável sob condições 

adversas, bem como para elaboração de planos de contingência e de 

resposta a situações inesperadas. 
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o Simulações – São realizados os cálculos de duração do projeto com 

diferentes conjuntos de pressupostos das atividades (duração da atividade 

usando a estimativa dos três pontos). 

 Antecipações e esperas – Aplicação das antecipações e esperas descritas 

anteriormente de modo a refinar e desenvolver um cronograma viável. Em que 

uma antecipação é a antecipação de uma atividade sucessora e uma espera é um 

atraso do início da atividade sucessora. 

 Compressão do cronograma – Uso de técnicas para comprimir o cronograma 

respeitando as suas restrições, datas ou outros objetivos. Duas das técnicas de 

compressão do cronograma são: 

o Compressão – Na compressão, são incluídos recursos adicionais com o 

objetivo de acelerar a conclusão das atividades. São analisadas as 

contrapartidas entre o custo e o cronograma de forma a obter a maior 

compressão com o mínimo de incremento do custo. 

o Paralelismo – No paralelismo as atividades que normalmente são 

executadas sequencialmente passam a ser executadas em paralelo pelo 

menos parte delas. 

 Ferramentas para construção do cronograma – O desenvolvimento do 

cronograma pode ser auxiliado e acelerado por ferramentas automatizadas com 

esse fim. Estas ferramentas podem ser combinadas com outras ferramentas de 

gestão de projetos ou métodos manuais. 

As saídas são: 

 Linha de base do cronograma – A linha de base do cronograma é o estado inicial 

do cronograma no momento da aprovação pelos stakeholders. Esta contém as 

datas de início e fim das atividades bem como do projeto e é usada como base de 

comparação com o que é efetivamente realizado. Durante o acompanhamento e 

controlo do cronograma são determinadas as variações ocorridas tendo por base 

esta linha de base. 

 Cronograma do projeto – O cronograma do projeto é o modelo de um 

cronograma onde apresenta os relacionamentos entre as atividades, as datas 

planeadas, durações, marcos e recursos (no mínimo incluir as datas de início e 

fim para cada atividade). De acordo com o que se pretende mostrar o 

cronograma pode ser apresentado em vários formatos. Se é pretendido 
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identificar apenas as datas de início e fim para as entregas mais importantes 

então podemos usar um gráfico de marcos. Pode também ser usado o gráfico de 

barras onde é apresentado não somente as datas de início e de fim como as suas 

durações, sendo este o formato mais usado. Um formato mais completo são os 

diagramas de rede do cronograma onde apresenta informações sobre as datas das 

atividades juntamente com a lógica da rede e o caminho crítico das atividades. 

 Dados do cronograma – Informação necessária de apoio ao cronograma. Deve 

conter pelo menos informação relativa aos marcos, as atividades, aos atributos 

das atividades e documentação relativa à sua construção como as premissas e 

restrições. 

 Calendários do projeto – Estes calendários contêm os dias de trabalho e outros 

turnos disponíveis para completar as atividades, bem como os períodos que não 

estão disponíveis. Estes calendários podem ser atualizados e existe a 

possibilidade de existirem vários calendários, um tido como padrão e os outros 

mais específicos. 

 Atualizações no plano de gestão do projeto – Elementos como a linha a de base 

do cronograma e o plano de gestão do cronograma podem sofrer alterações. 

 Atualizações de documento do projeto - Documentos do projeto como os 

requisitos dos recursos das atividades, atributos das atividades, calendários e o 

registo dos riscos podem sofrer alterações. 

 

2.5.1.7. Controlar cronograma 

Controlar o cronograma é o processo de monitorizar a execução das atividades de modo 

a atualizar o progresso do projeto. Neste processo são identificadas as mudanças entre o 

real e a linha de base do cronograma e são igualmente geridos esses desvios. Assim, é 

possível desencadear os planos previstos e corrigir os desvios, tentando minimizar os 

riscos envolvidos. O controlo do cronograma deve ter em atenção os seguintes aspetos: 

determinar a situação atual do cronograma, perceber a influência dos fatores que criam 

mudanças no cronograma, determinar o que mudou no cronograma e gerir as mudanças. 
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As entradas são: 

 Plano de gestão do projeto - Obtido como resultado de um processo da gestão do 

âmbito do projeto. Contém o plano de gestão do cronograma e a linha de base do 

cronograma, bem como este será gerido e controlado. 

 Cronograma do projeto – Versão mais recente do cronograma com anotações do 

seu estado atual. 

 Informações sobre o desempenho do trabalho – Informação do progresso e 

estado atual do trabalho. 

 Cronograma do projeto – Versão mais recente do cronograma com indicações 

sobre atualizações, atividades completas e o início das atividades seguintes. 

 Dados do cronograma – Os dados do cronograma são obtidos a partir do 

processo onde o cronograma é desenvolvido. Os dados podem conter os marcos 

do cronograma, as atividades, os atributos das atividades e documentação de 

premissas e restrições.  

 Ativos de processos organizacionais - Processos organizacionais como políticas 

e procedimento de controlo do cronograma, ferramentas de controlo do 

cronograma, métodos a serem utilizados para monitorização e para gerar 

relatórios e outros. 

As ferramentas e técnicas são: 

 Análise de desempenho – Medir, comparar e analisar o desempenho do 

cronograma relativamente à linha de base. Neste ponto é importante decidir se as 

variações relativamente à linha de base requerem ou não uma ação corretiva. 

Existem várias técnicas para medir esse desempenho, entre elas: 

o Análise de tendências – Avalia o desempenho do projeto ao longo do 

tempo para perceber se o desempenho está a melhorar ou a piorar. 

o Método do caminho crítico – Compara o progresso ao longo de um 

caminho crítico para determinar o estado do cronograma. Uma variação 

no progresso no caminho crítico influencia a data de fim do projeto. 

o Método da cadeia crítica – Compara a quantidade de buffers restante com 

a quantidade de buffers necessária para a conclusão da cadeia de 

atividades. A diferença entre eles indica se é necessária uma ação de 

correção. 
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o Gestão de valor agregado – Avalia a magnitude da variação em relação a 

linha base do cronograma através de medições de desempenho e 

progresso do cronograma. Este método permite a identificação das 

causas e desvios no cronograma de forma precoce, dando tempo 

suficiente para que possam ser feitas correções. 

 Softwares de gestão de projetos – Permitem detetar diferenças entre as datas 

planeadas e as datas reais, bem como prever os efeitos de mudanças no 

cronograma. 

 Técnicas de otimização de recursos – Permitem ajustar as atividades e os seus 

recursos necessários tendo em conta tanto a disponibilidade dos recursos e o 

tempo de projeto.  

 Técnicas de modelagem – São usadas para avaliarem o impacto de vários 

cenários no cronograma de modo a alinhar o cronograma com o planeado. 

 Antecipações e esperas – São usadas para alinhar atividades que estejam 

atrasadas em relação ao planeado. 

 Compressão do cronograma – Utilização das técnicas descritas anteriormente de 

modo a alinhar atividades atrasadas com o planeado ou simplesmente comprimir 

trabalho futuro. 

 Ferramentas para construção do cronograma – Atualização do cronograma para 

refletir o progresso atual do projeto.  

As saídas são: 

 Medição do desempenho do trabalho – Informação relativa aos valores de 

variação de prazos (VP) e do índice de desempenho de prazos (IDP) por pacotes 

de trabalho são recolhidos e reportados aos stakeholders. 

 Previsões do cronograma – Com base nas informações do desempenho do 

trabalho e o trabalho em falta são feitas previsões e estimativas para o futuro do 

cronograma. 

 Pedidos de mudança - Solicitação de mudanças na linha de base do cronograma 

ou outros componentes do plano de gestão do projeto com base nos relatórios de 

análise de desempenho e progresso. 

 Atualização do plano de gestão do projeto – Elementos do plano de gestão do 

projeto como a linha de base do cronograma, plano de gestão do cronograma e a 

linha de base de custos podem sofrer alterações. 
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 Atualização dos documentos do projeto – Documentos do projeto como dados do 

cronograma, o cronograma do projeto e o registo de riscos podem sofrer 

alterações. 

 Atualização de ativos de processos organizacionais – Processos organizacionais 

podem ser atualizados com base na informação obtida a partir do controlo do 

cronograma como causas das diferenças, ações de correção e outras informações 

obtidas. 

2.5.2. Softwares de apoio à gestão de projetos 

Não existem ferramentas informáticas que garantam uma gestão eficaz dos vários 

projetos. Cada empresa tem as suas caraterísticas e particularidades pelo que a escolha 

das ferramentas e técnicas disponíveis para a gestão dos projetos deve ser 

cuidadosamente avaliada, para a própria empresa e também para cada tipo de projeto. 

Encontrar o software certo é importante porque a troca de software pode causar o 

aumento de custos quer em termos de dinheiro quer em termos de tempo. 

Não é possível definir ou recomendar, sem uma análise mais detalhada, algum tipo de 

software específico para a gestão de projetos. Não se pretende aqui fazer uma revisão 

exaustiva das aplicações de software disponíveis no mercado, mas apenas referir alguns 

a título de exemplo apresentando algumas das suas caraterísticas. 

O critério de seleção destes softwares foi, em primeiro lugar que estes integrassem as  

funcionalidades de gestão do tempo. Posteriormente, foi tido em atenção a quantidade e 

qualidade da informação disponível na Internet sobre os mesmos. Um outro fator 

considerado foi a possibilidade de utilização dos softwares em várias plataformas e de 

alguns que fossem de utilização gratuita. 

 

MS Project  

O MS Project [22] é um software comercial de gestão de projetos (existe uma versão 

gratuita), desenvolvido pela Microsoft Corporation. 

Algumas das suas caraterísticas e funcionalidades são: Definição de atividades; Baseia-

se no modelo Diagrama de Rede (ou diagrama de precedências); Atribuir recursos as 

atividades; Nivelamento de recursos; Agenda por recursos; Definir caminhos críticos; 

Diagrama de Gantt; Aceita relações de precedências entre atividades tipo fim-início, 
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início-início, fim-fim e início-fim; Relatórios; Permite definição de “semana de 

trabalho”, expediente de trabalho e feriados; Permite o uso de “datas programadas” para 

as atividades; Acompanhamento do progresso; Acesso através da internet; Diferentes 

níveis de acesso ao projeto; Armazenamento em base de dados; Permite o uso do 

modelo probabilístico; Possui recursos para agrupar, filtrar e classificar tarefas; Gestão 

de portefólios; 

 

Basecamp 

Basecamp [23] é um gestor de projetos online comercial, desenvolvido pela Basecamp 

(antes de 2014 chamava-se 37signals). 

Algumas das suas caraterísticas e funcionalidades são: Criação de listas “To-Do”; 

Definir e atribuir tarefas; Integração de email; Discussões de grupo; Upload de 

ficheiros; Arquivo e partilha de documentos; Multiplataforma; Criar, arquivar, exportar 

e partilhar projetos; Existem modelos de projetos; Notificações e lembretes; Permissões 

por projeto; Agenda; 

 

Teamwork Project Manager 

O Teamwork Project Manager [24] é um software de gestão de projetos e uma 

ferramenta de colaboração online. 

Algumas das suas caraterísticas e funcionalidades são: Diagrama de Gantt; Relatórios; 

Acompanhamento do progresso; Definições de privacidade e permissões; 

Multiplataforma; Calendário; Datas “marcos”; Integração de email; Upload de 

ficheiros; Criar e atribuir tarefas; Criar subtarefas; Estimar e controlar o tempo 

necessário por projeto; Controlo do tempo por tarefa; Dar prioridade a tarefas; Criar 

lembranças para as tarefas; Registar o estado das tarefas; 

 

OpenProj 

O OpenProj [25] é um software de gestão de projetos criado pela Serena, baseado em 

Java e por isso executa em qualquer sistema operativo (Windows, Linux, Mac), tem uma 

interface amigável e bem similar ao MS Project. 
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Algumas das suas caraterísticas e funcionalidades são: Criar e gerir projetos; Gerar a 

EAP do projeto; Diagrama de Rede; Diagrama de Gantt; Gráfico de PERT; Definir 

tarefas; Definir recursos; Configuração de “período de trabalho”, onde o gestor pode 

permitir que determinados grupos trabalhem aos sábados, por exemplo; Gerar e 

acompanhar linhas de base; Controlo do tempo e custos; Gestão de riscos e erros; 

Atribuição de tarefas; Ver em detalhe pacotes de entregas de trabalho; Sincronizar com 

o MS Project; Criar wikis; Upload de ficheiros; Relatórios; 

 

Podemos verificar que existem algumas semelhanças entre os diferentes softwares, no 

entanto alguns apresentam mais funcionalidades que outros, que levam as empresas a 

escolher uns em detrimento de outros. 

 

2.5.3. Gestão do tempo em projetos de TI – Fatores condicionantes 

As boas práticas são, como o próprio nome indica, as linhas que devem ser seguidas 

para se aproximar de uma gestão do tempo eficaz. No entanto por vezes surgem nos 

projetos fatores que condicionam as práticas e as respostas sobre qual o melhor caminho 

a seguir. 

Vários autores têm realizado estudos sobre os fatores que condicionam que influenciam 

o tempo de desenvolvimento de software. 

Neste capítulo vamos identificar alguns deles e descrever de que forma eles influenciam 

o tempo de desenvolvimento de software e, por sua vez a gestão do tempo. 

No seu estudo Callanhan e Moretton [26] tentaram recolher dados que testassem a 

hipótese que quanto mais tempo gasto no planeamento menos seria o tempo de 

desenvolvimento do software. No entanto os dados que recolheram não foram 

suficientes para comprovar essa afirmação, uma vez que o tempo de planeamento é 

contabilizado como parte integrante do tempo de desenvolvimento. No entanto Jones 

[27] afirma que os projetos que têm sucesso apresentam um planeamento adequado ao 

invés de projetos falhados que apresentavam planeamentos inadequados. Os projetos 

mal sucedidos apresentavam planos errados ou otimistas e não previam possíveis 

alterações ou lidavam mal com a mudança. Jones entende por planeamento todo o que 

envolva os processos anteriores ao efetivo desenvolvimento do software. 
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Outro fator presente no estudo de Callanhan e Moretton é o envolvimento dos 

fornecedores enquanto parceiros para o projeto de desenvolvimento do software. 

Acreditam que quanto maior for o envolvimento dos fornecedores menor será o tempo 

de desenvolvimento de software, o que verificaram no seu trabalho. No entanto o 

envolvimento dos fornecedores na produção de código não afetava o tempo de 

desenvolvimento, ao contrário do que acontece no seu envolvimento na fase de 

definição de requisitos, desenho e testes ao software. As recompensas também são 

abordadas nesse estudo, onde se tenta colocar e provar a hipótese de que a existência de 

recompensas financeiras para o cumprimento dos prazos de entrega, está relacionada 

com a redução do tempo de desenvolvimento de software. No entanto os resultados não 

foram conclusivos nesse sentido. 

Um fator assinalável no estudo de Callanhan e Moretton é verificar se a realização de 

testes contribui para a redução do tempo de desenvolvimento. Os autores concluem que 

a realização de testes, essencialmente testes ao sistema permite reduzir o tempo de 

desenvolvimento, uma vez que fornecem uma base para melhorar o produto. Em relação 

a este fator, D. Saff e M. D. Ernst [28] são mais conclusivos e sublinham que a 

realização de testes contínuos tem o benefício de reduzir o tempo de desenvolvimento 

de software, afirmando mesmo que o tempo ganho diz respeito ao tempo que os 

programadores consideram irritante e aborrecido, relativo ao tempo gasto em corrigir 

erros que não foram previamente detetados e corrigidos. 

Por último, verificaram se os gestores de projetos têm influência na redução do tempo 

de desenvolvimento. Também neste caso os resultados não deram grande suporte a esta 

hipótese, mas mostram que o gestor de projetos tende a ter uma menor influência em 

projetos de grandes dimensões. 

Noutro estudo publicado por Rodger, Panjak e Nahouraii [29] são testados 

empiricamente o impacto do tamanho da equipa, do uso de ferramentas ICASE 

(Integrated Computer Aided Software Enginnering), do uso de linguagens de 

programação 4GL (quarta geração) e do tipo de linguagem de programação, na 

produtividade e no tempo de desenvolvimento de software. 

Em relação ao tamanho da equipa os autores concluíram que, ao contrário do esperado, 

o aumento do tamanho da equipa do projeto levou a um pequeno aumento no tempo de 

desenvolvimento. Já em relação ao uso de ferramentas ICASE concluem que não tem 

impacto no tempo de desenvolvimento. Por outro lado, Yongzhuang e Chunfeng [33] 



Capítulo 2 – Revisão da Literatura 

 

37 

afirmam que o uso de ferramentas CASE (Computer Aided Software Enginnering) 

fornecem melhorias no desenvolvimento de software. Acelera o desenvolvimento, torna 

o ciclo de desenvolvimento do software menor, reduz o custo de desenvolvimento, 

melhora a eficiência operacional e a sustentabilidade dos sistemas. Estes resultados 

levam-me a considerar que o uso de ferramentas CASE tem influência no tempo de 

desenvolvimento de software. 

O tipo de linguagem de programação ou o uso de linguagens 4GL não apresentaram 

resultados significativos sobre a sua influência em relação ao tempo de 

desenvolvimento. 

Ainda num outro estudo realizado por Morgenshtern, Raz e Dvir [30] são estudados 

alguns fatores que afetam a duração e o esforço em estimar o tempo nos projetos de 

desenvolvimento de software. Neste estudo foi concluído que a existência de um 

elevado número de incertezas está associado com um maior número de erros nas 

estimativas, em quanto que o aumento do uso de processos de definição e gestão de 

estimativas e a maior experiência de quem faz as estimativas estão relacionados com o 

menor número de erros nas estimativas. Ainda em relação á experiência de quem faz as 

estimativas Hill, Thomas e Allen [31] mostram que gestores de projetos experientes, 

tendem a dar estimativas de tempo superiores ao necessário mas com uma margem de 

erro muito pequena (1%). 

Carmel [32] conclui que a complexidade do software aumenta o seu tempo de 

desenvolvimento. Por outro lado, McDonald [12] faz referência que muitas vezes a 

pressão exercida sobre as equipas de desenvolvimento de software leva a que estas 

deem estimativas erradas sobre o tempo necessário para o trabalho a desenvolver. 

Refere também que muitas vezes são pedidas aos gestores de projetos estimativas do 

tempo necessário para a realização do trabalho, mesmo antes dos requisitos funcionais e 

a arquitetura do software estarem definidos, levando a que mais tarde se tenha que rever 

as previsões anteriores. Diz ainda que se torna complicado para os gestores determinar e 

definir o estado atual do projeto pois muitas vezes esse estado é avaliado com base nos 

relatórios verbais que os trabalhadores fornecem em vez de ser o gestor pessoalmente a 

avaliar o estado da execução do projeto. 

Atendendo ao guia de boas práticas PMBOK e os fatores condicionantes aqui 

apontados, nos capítulos seguintes vamos apresentar um estudo de caso onde se 

pretende verificar como é realizada a gestão do tempo numa empresa de 
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desenvolvimento de software. Vamos identificar quais os processos e métodos 

utilizados e quais os fatores que condicionam a gestão de tempo, e de que forma esses 

fatores influenciam os seus projetos. 
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CAP 3 
3. Metodologia e Principais Resultados 

Após a apresentação dos conceitos necessários a compreensão deste trabalho e da 

revisão da literatura sobre gestão do tempo em projetos, vamos passar à apresentação da 

empresa em estudo, descrever a gestão do tempo por parte da empresa e tecer algumas 

conclusões e propostas de melhoria. 

 

3.1. Metodologia 

3.1.1. Estudo de caso 

Para a realização deste trabalho foi escolhida a empresa IT TEK (por questões de 

confidencialidade esta será a designação dada à empresa), tendo por base vários fatores. 

Primeiro pelo facto de o sector de atividade da empresa ser um sector ao qual o curso de 

Engenharia Informática dá acesso no mundo do trabalho. Em segundo porque era 

necessário encontrar uma empresa com experiência na elaboração de projetos e com 

alguma dimensão no mercado. Em segundo plano surge a localização da empresa, pois 

era pretendido encontrar uma empresa que não se distanciasse muito da Universidade. 

Em reunião com os responsáveis da empresa, foi apresentada a intenção de realizar um 

estudo na empresa sobre uma das áreas da gestão de projetos. De entre três 

possibilidades, a empresa acabou por demonstrar mais interesse na gestão de tempo pelo 

fato de se sentirem mais confortáveis em fornecer informações sobre esta área de gestão 

e com interesse em poder melhorar a situação atual. 

O ponto seguinte foi então elaborar uma entrevista tendo por base a informação obtida 

com a revisão da bibliografia existente sobre a gestão do tempo em projetos (ver 

entrevista realizada em Anexo). Dessa entrevista faziam parte perguntas sobre a 
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empresa e os seus projetos, e sobre os procedimentos realizados de acordo com os 

diferentes processos da gestão do tempo. A realização desta entrevista levou à 

realização de várias reuniões onde foram colocadas algumas questões de modo a 

perceber todo o ciclo de vida de um projeto e os diferentes projetos que a empresa tem 

entre mãos. Foram disponibilizados vários documentos referentes à empresa e aos seus 

projetos. 

Através da entrevista, reuniões e análise de documentos fornecidos foi obtida 

informação sobre os processos, metodologias e ferramentas que a empresa utiliza na 

gestão do tempo em projetos de desenvolvimento de software. 

Um objetivo falado em reunião foi o de expor as conclusões à empresa para que possa, 

caso assim o entendam, avaliar quais as melhorias que podem levar a cabo na gestão do 

tempo dos seus projetos. 

3.1.2. A empresa e seus projetos 

O nosso estudo foi realizado na empresa IT TEK empresa portuguesa sediada no distrito 

de Vila Real. Desde os anos 1980 o principal objetivo tem sido o desenvolvimento de 

soluções integradas para Instituições do Serviço Nacional de Saúde. 

A sua missão passa por ser uma referência de elevado valor, nos domínios da Saúde, 

garantindo a sua sustentabilidade, promovendo e valorizando as parcerias com os seus 

fornecedores e apostando na constante formação e evolução da sua equipa. 

A IT TEK dispõe da certificação ISO9001:2008 recebida por parte da APCER em 2012 

e conta também com as distinções de PME Líder atribuído pelo programa FINCRESCE 

em 2012 e PME Excelencia’12 atribuído por IAPMEI. 

O trabalho da IT TEK não se prende às fronteiras portuguesas e conta já com 

delegações em países de diferentes continentes. A IT TEK faz-se representar em Angola 

e no continente Sul Americano. Mais recentemente tem projetos a iniciarem na vizinha 

Espanha (ver Figura 4). 
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Figura 4 - Internacionalização IT TEK 

3.1.3. Perfil da empresa 

Nome: IT TEK. 

Tipo de empresa: Pequena. 

Número de trabalhadores: 15 a 30 em Portugal. 

Número de projetos por ano: 4 a 6. 

Número de trabalhadores por projeto: 4 a 5. 

Duração média dos projetos: 

 Novas funcionalidades: 2 a 3 meses. 

 Novos módulos: 1 a 2 anos. 

 

3.1.4. Produtos da empresa 

A IT TEK possui dois grandes produtos nos quais se centram todos os projetos que 

realizam. Projetos esses que visam realizar melhorias a esses produtos ou acrescentar 

novas funcionalidades. 

 

Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 

Solução desenvolvida para dar resposta a toda a logística interna e externa das 

instituições hospitalares com o objetivo de reduzir a grande quantidade de informação 
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em papel que circula diariamente nos hospitais de piso em piso, de corredor em 

corredor, de mão para mão. Esta solução é desenvolvida tendo em consideração as 

especificações das instituições de saúde e uma vez que é totalmente parametrizável, 

permite uma fácil adaptação da mesma ao funcionamento de qualquer unidade 

hospitalar. 

Uma das grandes vantagens deste produto é a integração uniforme de soluções de 

Compras/Gestão e Imobilização/Manutenção evitando deste modo a utilização de 

softwares diferentes e eliminar os problemas que dai advêm. 

 

Circuito do Medicamento 

Conjunto de soluções que dão resposta à gestão do medicamento nas instituições 

hospitalares nas suas mais variadas vertentes: 

Circuito do Medicamento Ambulatório, Circuito do Medicamento Internamento 

Hospitalar, Solução Integrada para Oncologia e Solução Integrada para Urgência 

Hospitalar. 

Soluções que dão resposta a todo o paradigma do Ambulatório Hospitalar, Internamento 

Hospitalar, tratamento Oncológico e serviço de urgência. Desenvolvidos em parceria 

com as mais conceituadas instituições de Saúde nacionais. 

 

Figura 5 - Produtos IT TEK 
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3.1.5. Organigrama da empresa 

Para percebermos qual a organização da empresa e a relação entre os vários 

responsáveis e quais os elementos que fazem parte do projeto, vamos mostrar o 

organigrama da empresa. 

 

Figura 6 - Organigrama da IT TEK 

 

 

3.2. Principais resultados 

Segundo informação disponibilizada pela empresa, 60% dos seus projetos terminam 

fora dos prazos inicialmente definidos. No entanto, torna-se importante referir que em 

nenhum desses casos, houve cancelamento dos projetos ou que os atrasos tenham sido 

injustificados. 

A empresa possui uma certificação ao nível do sistema de Gestão de Qualidade, tendo 

por isso procedimentos a cumprir no caso de Conceção, Desenvolvimento e 

Implementação dos seus produtos, levando a que seja feita uma gestão dos seus 

projetos. 

Observamos que a empresa segue um conjunto de procedimentos sempre que surge um 

novo projeto, seja ele de grande ou pequena dimensão, pedidos por um cliente ou não. 
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Existe um guia de procedimentos elaborado pela própria empresa, com o objetivo de 

apoiar os responsáveis nas tarefas de planear, organizar, implementar e controlar o 

trabalho a desenvolver, de modo a que os parâmetros como o âmbito, qualidade, tempo 

e custo sejam existentes e controlados. Fazem parte desses procedimentos o devido 

acompanhamento durante a vida do projeto, definição do âmbito do projeto, a análise e 

garantia que os requisitos estejam adequadamente definidos e documentados, a 

comunicação de alterações ao projeto, planificação do desenvolvimento, registos em 

sistema informático entre outros. 

Na Fig. 7, podemos ver a representação de um fluxograma que é parte integrante dos 

procedimentos de conceção e desenvolvimento existente na empresa. Nele podemos ver 

de que forma concorrem as tarefas encarregues de planear, organizar, implementar e 

controlar o projeto. 

Neste mesmo guia está reunida a informação sobre os métodos e técnicas a utilizar, bem 

como os documentos a serem elaborados em cada projeto. Por cada projeto são 

elaborados três documentos onde constam informações sobre a análise do projeto, a 

planificação e desenvolvimento e ainda testes e implementação. No entanto estes 

documentos nos projetos mais recentes têm sido progressivamente abandonados, 

passando o registo da informação a ser efetuado numa ferramenta interna de gestão (ver 

imagens da ferramenta em Anexo). No entanto está definido que é obrigatório o registo 

dessa informação no sistema. 
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Figura 7- Fluxograma de procedimentos nos projetos da IT TEK 

 

Analisando o fluxograma da Fig. 7, podemos dividi-lo em cinco principais fases. A fase 

de análise, a fase de planeamento, a fase de desenvolvimento, a fase de testes e a fase de 

implementação. Para a realização deste estudo apenas nos vamos debruçar sobre as 

primeiras quatro, pois é onde a gestão do tempo tem ação e influência. 



Capítulo 3 – Metodologia e Principais Resultados 

46 

Na fase de análise, é onde a empresa estuda o pedido do cliente, tendo em atenção a 

proposta, os requisitos, a necessidade por parte do cliente, especificações técnicas, 

legislação e qual o contrato que mantêm com o cliente em questão. 

Caso os responsáveis da empresa entendam que o projeto é viável e de encontro à sua 

estratégia de crescimento é definido o âmbito do projeto. A definição do âmbito dos 

projetos é da responsabilidade do Responsável de Departamento com supervisão da 

Direção de Desenvolvimento. 

Como referido anteriormente a empresa tem dois grandes produtos e todos os projetos 

incidem sobre um desses produtos. Do mesmo modo existe um Responsável de 

Departamento por cada um desses produtos. De acordo com a incidência do projeto a 

um dos produtos, o Responsável de Departamento, é a pessoa que está como 

responsável de todos os projetos referentes a esse produto. 

Faz ainda parte da fase de análise a criação de uma lista com os requisitos exigidos pelo 

cliente. 

Fazendo uma comparação com a literatura estudada, mais concretamente o PMBOK 

[16], facilmente podemos relacionar esta fase de análise com uma área de conhecimento 

de gestão do âmbito do projeto.  

Em relação às fases de planeamento, a fase de desenvolvimento e a fase de testes 

vamos, através da informação recolhida e disponibilizada pela empresa, apresentar 

como é realizada a gestão do tempo nos seus projetos. Tendo por base os processos 

descritos no PMBOK acerca da gestão do tempo, procurou-se encaixar e dividir a 

informação disponibilizada pela empresa por esses processos de modo a fazer uma 

analogia entre o que é referido pelo PMBOK e o que é praticado pela empresa. 

Facilmente verificamos através do fluxograma que a fase de planeamento engloba assim 

os processos de planear a gestão cronograma, definição das atividades, sequenciar 

atividades, estimar os recursos e durações das atividades e a construção do cronograma. 

Já da fase de desenvolvimento e testes faz parte o processo de controlar o cronograma. 
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3.2.1. Planear a gestão do cronograma 

No guia de procedimentos da empresa não é feita referência às ferramentas que a 

utilizam na elaboração do cronograma, mas foi observado que é norma da empresa a 

utilização do MS Project e do diagrama de Gantt para representar o cronograma. 

Na gestão do tempo utilizam essencialmente duas ferramentas informáticas, o MS 

Project e uma ferramenta que desenvolveram internamente, onde fica guardada parte da 

informação de todos os projetos. A gestão do tempo sofre algumas alterações de acordo 

com o tipo de projetos. Projetos que tenham origem em clientes são geridos de forma 

diferente em relação a projetos que tenham origem interna, uma vez que o envolvimento 

de clientes leva a um planeamento inicial mais detalhado. 

É ainda possível constatar que, é feita referência no guia, a que qualquer alteração que 

surja no planeamento inicial deve-se refletir no planeamento do projeto e ser garantido o 

acesso as versões anteriores de planificação. Foi referido que por vezes acontecem 

pequenas alterações ao projeto que não têm influência ou reflexo no planeamento 

inicial. Como tal nestes casos não são registadas quaisquer alterações. 

3.2.2. Definir as atividades 

A definição das atividades é feita tendo em conta o cumprimento dos requisitos 

relacionados com o cliente e com o produto. As atividades são definidas através da 

análise da lista de requisitos, que é criada aquando da fase de análise do projeto. 

Neste processo são intervenientes a Direção de Desenvolvimento e o Responsável de 

Departamento referente a área de projeto. 

No processo de definição são identificadas as principais atividades, que são chamadas 

de “tarefas macro” as quais são registadas no MS Project. Em seguida, tendo por base 

essas “tarefas macro” são definidas as restantes atividades e apenas são registadas na 

ferramenta interna de gestão. 

Em relação a ferramentas e técnicas, neste processo recorrem ao uso de modelos de 

projetos anteriores, a experiência dos intervenientes e a decomposição das “tarefas 

macro”, técnicas estas que são referenciadas no guia PMBOK. 

A existência de documentos de projetos anteriores semelhantes permite-lhes terem uma 

melhor noção das atividades necessárias para a elaboração do projeto em mãos. 
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Como resultado é apresentada uma listagem das atividades referentes ao projeto, onde 

normalmente são identificadas as atividades mais relevantes (tarefas macro). Acreditam 

que com a identificação e controlo destas atividades macro o cronograma é facilmente 

controlado. 

3.2.3. Sequenciar atividades 

Referente a este processo observou-se que a sequência das atividade tem por base a 

dependência da atividade seguinte com a atividade anterior. 

No que as ferramentas e técnicas diz respeito foi observado que recorrem a 

determinação de dependências e à aplicação de antecipações e esperas. Técnicas estas 

que são sugeridas pelo PMBOK como sendo boa prática. O Responsável do 

Departamento, tendo por base a experiência, faz a sequenciação das atividades, 

colocando em segundo plano as atividades que sejam definidas a partir das “tarefas 

macro”. Este processo termina com a aprovação das sequências por parte da Direção de 

Desenvolvimento. 

Verificou-se que algumas das atividades tinham o constrangimento de não se poder 

iniciar antes de uma determinada data ou atividade, ou tinham dependências 

obrigatórias e/ou externas. 

3.2.4. Estimar recursos das atividades 

Foi possível observar que o processo de estimar os recursos das atividades é feito 

essencialmente com base na experiência adquirida. A experiência é fulcral para lhes 

permitir ter uma noção da quantidade de recursos a alocar a cada projeto. 

A estimativa dos recursos é na grande maioria das vezes feita tendo em atenção uma 

sequência de atividades e não uma atividade isolada, levando a que tenham uma 

consciência de multidisciplinaridade, ou seja os recursos são atribuídos às “tarefas 

macro” que por sua vez também se vão aplicar às atividades que foram decompostas a 

partir dessas tarefas principais.  

Os recursos que costumam ter em atenção são essencialmente recursos humanos, 

técnicos e materiais. No processo de estimar os recursos estes são previamente 

verificados por forma a confirmar que podem ser atribuídos às atividades. 
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Assim que as estimativas são realizadas o Responsável de Departamento deve transferir 

e submeter para aprovação da Direção de Desenvolvimento um documento onde 

constem as estimativas. Em caso de aprovação são então efetivamente atribuídas as 

quantidade e tipos de recursos necessários a cada sequência de atividades. 

Dentro das várias ferramentas e técnicas (opinião especializada, análise de alternativas, 

dados publicados para auxílio, estimativas “bottom-up” e softwares) que o PMBOK 

indica, neste processo as ferramentas e técnicas ficam reduzidas a experiência do 

Responsável de Departamento, que também é responsável por estimar os recursos das 

atividades.  

3.2.5. Estimar duração das atividades 

Este é um dos processos chave para a definição dos prazos de início e fim de um projeto 

e para a conclusão do mesmo dentro dos prazos previstos. 

Para estimar a duração das atividades a empresa tem essencialmente em conta aspetos 

como a complexidade, dimensão e urgência das atividades e os recursos disponíveis. 

Apesar de na empresa se ter o conhecimento de diferentes métodos e técnicas, como a 

estimativa paramétrica, estimativa de três pontos existentes no PMBOK, para estimar a 

duração das atividades, as ferramentas e técnicas que utilizam e as quais também fazem 

parte do PMBOK, são essencialmente estimativas análogas, análise de reservas e a 

experiência adquirida considerando esta última como fulcral para uma boa estimativa da 

duração das atividades. As estimativas das atividades são definidas tendo em conta 

algumas incertezas que possam surgir e no caso de atividades mais críticas são dados 

intervalos de tempo mais alargados baseando-se essencialmente em estimativas dadas a 

atividades semelhantes em outros projetos. 

3.2.6. Desenvolver cronograma 

Para a elaboração do cronograma a empresa recorre à ferramenta MS Project onde é 

apresentado o cronograma através de um diagrama de Gantt. Nessa representação é 

visível a duração de cada uma das atividades, a data de início e de fim e a forma como 

estas se relacionam. Do mesmo modo é possível identificar os recursos das atividades. 
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Neste processo é gerado o cronograma na versão baseline, que juntamente com a 

informação de cada atividade registada na ferramenta interna de gestão vão ser 

utilizadas para avaliar e controlar a execução do cronograma. 

A elaboração do cronograma é levada a cabo pelo Responsável de Departamento do 

projeto sendo necessário que a Direção de Desenvolvimento verifique e valide a 

planificação do cronograma. 

Em comparação com as boas práticas definidas pelo PMBOK, métodos como o do 

caminho crítico, corrente crítica, otimização de recursos e compressão do cronograma 

não são utilizados. Neste processo apenas são utilizadas ferramentas para a elaboração 

do cronograma, antecipações e esperas, e análises do cenário “e-se”. 

Na figura seguinte (Fig. 8) podemos ver um exemplo de um projeto desenvolvido pela 

empresa, na qual apenas alteramos o nome das atividades, por questões de sigilo. Nela 

podemos ver as várias atividades, os tempos que foram estimados, os atrasos ou avanços 

da execução da atividade e o respeitante diagrama de Gantt. Também é percetível pela 

figura as relações entre as várias atividades, as antecipações e esperas que uma 

determinada atividade possa sofrer. 

 

 

Figura 8 - Projeto da IT TEK desenvolvido no MS Project 
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3.2.7. Controlar cronograma 

O controlo do cronograma é feito essencialmente através de reuniões regulares onde é 

comparado o estado atual de execução do cronograma com o cronograma na versão 

baseline. Estas reuniões muitas vezes já têm as suas datas definidas aquando do plano 

de gestão do cronograma. Estas datas são definidas com base na data de término de 

determinadas atividades, que o responsável do projeto entenda que sejam importantes 

controlar, normalmente são as registadas como “tarefas macro” ou tendo em atenção o 

que foi definido nos requisitos. 

Nessas reuniões estão presentes representantes da Direção de Desenvolvimento, da 

Direção Comercial, caso haja o envolvimento de clientes, o Responsável de 

Departamento e representantes da Direção Geral da empresa. 

Além de reuniões, a ferramenta interna de gestão e o MS Project permitem saber 

estatisticamente os desvios de prazos e desvios dos recursos, uma vez que as atividades 

têm os prazos e os recursos previamente definidos e atribuídos. 

Este método de controlo é comparável com as análises de desempenho que o PMBOK 

faz referência, onde uma das técnicas é a análise de tendências que avalia o desempenho 

do projeto ao longo do tempo para perceber se o desempenho está a melhorar ou a 

piorar. 

Quando é detetado que a execução do cronograma está fora dos limites, ou é necessário 

alterações ao projeto é feita uma revisão do cronograma, tendo de avaliar se é 

necessário a alteração do mesmo de modo a adequar-se à situação atual. Ao mesmo 

tempo analisam os fatores ou motivos que levaram ao não cumprimento do estipulado. 

Estes fatores ou motivos são devidamente inseridos na atividade correspondente dentro 

da ferramenta interna de gestão. 

Entre os principais fatores para o incumprimento dos limites estipulados estão a 

alteração dos requisitos iniciais e a deslocação de recursos para atividades de outros 

projetos, que se tornam mais cruciais em determinados momentos. 

É essencial que quem gere os projetos os monitorize convenientemente e mais que isso, 

que entenda e que tome medidas sobre problemas que possam ocorrer. 
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3.2.8. Fatores condicionantes 

Na bibliografia revista foram identificados alguns fatores que condicionam a gestão do 

tempo em projetos de desenvolvimento de software. Esses condicionamentos podem 

influenciar positiva ou negativamente o cumprimento dos tempos estipulados.  

Na entrevista elaborada também quis saber junto da empresa se, e de que forma alguns 

dos fatores identificados influenciam o tempo de desenvolvimento dos projetos. 

Do mesmo modo foi pedido à empresa que indicasse em quais dos grupos de processos 

identificados no PMBOK [16] estes fatores têm implicações. Deste modo é possível 

identificar em que fases do projeto estes fatores têm maior impacto para se poder 

diminuir ou intensificar a sua aplicação ou integração, conforme a sua influência é 

positiva ou negativa. Na tabela seguinte podemos ver os dados recolhidos. 

 

Tabela 2 - Relação entre os fatores condicionantes e os grupos de processos do PMBOK 

Fatores Iniciação Planeamento Execução 
Monitorização 

e Controlo 
Encerramento 

Aumento do nº de 

trabalhadores 
 X X   

Recompensas      

Linguagem de 

programação 
X X X X  

Plataforma de 

desenvolvimento 
X X X X  

Ferramentas CASE  X X   

Gestor de projetos X X X X X 

Influência de 

cliente 
X X X  X 

Experiência dos 

trabalhadores 
 X X   

Testes ao software    X X 

Ferramentas de 

gestão 
X X X X X 
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Em relação ao aumento do número de trabalhadores, ao contrário do verificado por 

Rodger, Panjak e Nahouraii [29], a empresa considera que tem influência no tempo de 

execução do projeto. Influência essa positiva que leva a redução do tempo de 

desenvolvimento. Inclusive a empresa já necessitou recorrer a este aumento de 

trabalhadores, para colmatar a falta de recursos devido à deslocação de trabalhadores 

para outras atividades e deste modo terminar as atividades num período de tempo menor 

ao definido. O aumento do número de trabalhadores deve ser tido em atenção tanto nos 

processos de planeamento como nos processos de execução. 

Para a empresa as recompensas não são consideradas um fator que tenham impacto 

significativo quer seja positivo quer seja negativo no tempo de execução do projeto. Tal 

como Callanham e Moretton [26] não obtiveram suporte nos dados para afirmar que as 

recompensas têm influência no tempo de desenvolvimento, por parte da empresa não é 

prática a atribuição de recompensas. No entanto já foram dadas recompensas aos 

trabalhadores, mas eles não tinham conhecimento que haveria essa recompensa. A 

recompensa foi atribuída no final do projeto, levando a que não encontrem influência 

deste fator na redução ao aumento do tempo. Como tal não assinalaram que as 

recompensas tivessem impacto em qualquer grupo de processos. 

Já em relação à linguagem de programação e plataforma de desenvolvimento utilizadas 

para desenvolver os projetos, consideram ter influência positiva na redução do tempo de 

desenvolvimento. A empresa trabalha com linguagens de programação baseadas na 

plataforma .NET e como tal contratam colaboradores que já estejam familiarizados com 

essa plataforma e determinadas ferramentas, o que leva a que integração no projeto seja 

direta e não hajam perdas de tempo em adquirir conhecimento e experiência. Rodger, 

Panjak e Nahouraii [29] não evidenciaram nenhuns resultados significativos para 

afirmar que as linguagens de programação têm influência no tempo de 

desenvolvimento, mas tendo em conta o que sucede com a empresa verifica-se que a 

utilização contínua de uma linguagem de programação leva à redução do tempo de 

desenvolvimento de software. Em relação aos grupos de processos a linguagem de 

programação tem impacto desde a iniciação até ao controlo, pois os projetos são 

planeados tendo em atenção as linguagens de programação que serão necessárias. 

No que se refere ao uso de ferramentas CASE a empresa entende que o uso dessas 

ferramentas não tem impacto significativo na gestão do tempo no desenvolvimento dos 

projetos, uma vez que não recorrem ao uso das mesmas. Esta ideia é também defendida 
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por Rodger, Panjak e Nahouraii [29] ao contrário de Yongzhuang e Chunfeng [33], que 

afirmam que o seu uso, tem influência e acelera o desenvolvimento de software. Apesar 

da opinião defendida pela empresa, acreditam que o bom uso dessas ferramentas pode 

ter impacto nos grupos de processos de planeamento e execução. 

O gestor de projetos, para Morgenshtern, Raz e Dvir [30], Hill, Thomas e Allen [31] e 

McDonald [12] é um fator que tem grande influência no tempo de desenvolvimento de 

software. Quer pelo seu nível de experiência em estimar a duração das atividades quer 

pelo controlo do cronograma. Do mesmo modo a empresa considera o gestor de 

projetos um fator com influência no tempo de desenvolvimento. Os gestores dos 

projetos para a empresa têm de ter experiência no setor de negócio e estar por dentro do 

negócio. Estes atributos permitem que saibam gerir, reagir e tomar as decisões certas 

nos momentos essenciais do projeto. Desta forma é possível que ocorra uma redução do 

tempo de desenvolvimento. Por outro lado um gestor que mantenha uma má relação 

com os restantes membros da sua equipa ou não saiba gerir maus ambientes durante a 

execução de projeto, pode levar a atrasos na conclusão dos projetos. Deste modo, como 

é bem percetível na tabela anterior, o gestor de projetos tem impacto em todos os grupos 

de processos da gestão de projetos.  

O cliente é, para a empresa, considerado como tendo uma grande influência no tempo 

de desenvolvimento do projeto. Uma vez que a empresa trabalha para o cliente, o seu 

envolvimento é crucial. O cliente é visto como uma entidade que faz o controlo final do 

trabalho realizado, levando a que os prazos sejam cumpridos. Na eventualidade de 

alterações pedidas pelo cliente, quer sejam alterações aos requisitos ou novos requisitos, 

levam ao aumento do tempo de desenvolvimento, no entanto esse aumento já é 

reconhecido por todas as partes. Deste modo a empresa entende que o cliente tem 

participação e influência nos grupos de processos de iniciação, planeamento, execução e 

encerramento. 

A empresa considera que a experiência dos trabalhadores tem uma influência muito 

positiva na redução do tempo de desenvolvimento. Acreditam que quanto maior a 

experiencia de um trabalhador mais rápido e eficaz deverá ser o trabalho por ele 

realizado. A experiência do trabalhador pode mesmo levar a um menor erro quando for 

necessário relatar ao gestor o estado do trabalho realizado numa atividade e deste modo 

reduzir os erros em que os gestores ocorrem quando estão a determinar e definir o 

estado atual do projeto, defendido por McDonald [12]. 
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A experiência dos trabalhadores, na realidade da empresa, é considerada como tendo 

impacto nos grupos de processos de planeamento e execução. 

A respeito dos testes ao software considera a empresa que tem pouca influência no 

aumento ou redução do tempo de desenvolvimento, uma vez que normalmente o 

período de testes está planeado no cronograma inicial. No entanto consideram a 

existência de testes intercalares seja essencial para detetar e corrigir os erros, sendo que 

o tempo para os corrigir será menor, ideia defendida por D. Saff e M. D. Ernst [28] e em 

parte por Callanhan e Moretton [26]. Os testes aos softwares têm o seu grande impacto 

nos grupos de processos de controlo e monitorização, e encerramento, sendo que é onde 

normalmente ocorrem. 

Por último a utilização de ferramentas de gestão, segundo a empresa tem muita 

influência na gestão do tempo de um projeto. A utilização de ferramentas deste tipo 

permite ter uma visão geral do plano que se estabelece para um projeto, evitando que 

sejam definidos e atribuídos tempos e recursos desmedidos. Assim sendo afirmam que a 

utilização de ferramentas tem influência em todos os grupos de processos de gestão. 

A utilização de ferramentas representa para a empresa uma grande utilidade, pois é 

nestas que eles fazem o registo e controlo de todas fases do projeto. 
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CAP 4 
4. Propostas e Conclusões 

4.1. Síntese e propostas de melhoria 

A gestão do tempo dos projetos levada a cabo pela empresa assenta essencialmente na 

experiência dos responsáveis pelos projetos. Sendo esta a grande fonte de informação 

ela é utilizada em todos os processos, com maior força nos processos de definição das 

atividades, estimativa da duração e dos recursos das atividades e no controlo do 

cronograma. 

O gestor de projetos é um elemento que através das suas competências técnicas e 

sociais, do seu perfil e capacidade de liderança, comunicação, gestão e monitorização 

pode trazer muitas vantagens para os processos de gestão responsáveis por cumprir o 

tempo, custo e qualidade dos projetos [34]. No entanto a empresa atribui a gestão dos 

projetos a gestores de projetos com base na experiência e conhecimento que eles 

possuem dos processos e projetos existentes na empresa. Esses mesmos gestores não 

possuem formação específica em gestão de projetos, o que pode levar a algumas 

deficiências na gestão dos projetos ou à falta de melhoria contínua dos processos de 

gestão. 

Foi percetível que os processos de definir, sequenciar e estimar as durações e recursos 

das atividades são executados paralelamente pelo responsável do projeto, ou seja, 

quando é definida uma atividade são atribuídos o tempo e recursos necessários à 

execução dessa atividade. 

A marcação de reuniões de controlo e monitorização do cronograma também é resultado 

da experiência, onde normalmente no término de determinadas atividades chave, 

denominadas na empresa por “tarefas macro” devem existir reuniões para controlar a 

execução do cronograma. 
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A existência de uma ferramenta interna de gestão surgiu da necessidade de colmatar 

algumas necessidades que o MS Project não lhes permitia resolver da melhor forma e 

igualmente o aproveitamento e ajuste do sistema que já existia e onde eram registadas 

informações referentes aos projetos e aos clientes, como pedidos, reclamações e suporte. 

As necessidades pretendidas, além de registar as atividades, sua descrição, tempos, 

recursos, limitações (que o MS Project já permite), eram descrever todo o trabalho, 

implicações, contratempos e soluções necessárias para a realização de cada uma das 

atividades. 

Essa ferramenta interna de gestão permite-lhes saber estatisticamente os desvios de 

prazos e os desvios de recursos, fornecendo representações gráficas desses mesmos 

dados. Os desvios são calculados tendo por base a diferença entre o tempo previsto para 

a atividade e o tempo realmente gasto para a atividade. Ao contrário do método de 

gestão do valor agregado (em inglês Earned Value Management - EVM) estas 

estatísticas não permitem calcular o tempo necessário para a conclusão do projeto. 

A utilização por parte da empresa de duas ferramentas e o fato de considerarem a 

utilização de ferramentas de gestão, útil no suporte a gestão de projetos e em grande 

parte na gestão do tempo vai de encontro a alguns estudos que existem a nível das 

ferramentas de gestão e a sua implementação nas empresas. Estudos como o da L. Silva 

[35] e Q. Merik [36] mostram a importância das ferramentas de gestão no sucesso da 

gestão de projetos e como a implementação de ferramentas informáticas de gestão e ou 

de suporte a gestão também têm um forte impacto na gestão de projetos.  

Os principais fatores para a empresa apresentar uma percentagem tão grande (cerca de 

60%) de projetos que terminam com atraso em relação ao cronograma inicial, são a 

alteração dos requisitos iniciais por parte do cliente e a deslocação de recursos humanos 

de projetos para a execução de atividades em outros projetos, onde se justifica a sua 

presença. De facto o cliente tem grande intervenção em todos os processos de gestão de 

um projeto e a sua importância tem vindo a crescer. As principais referências sobre a 

gestão de projetos não são indiferentes a este acontecimento, como o caso da PMI, que 

da publicação da quarta edição do PMBOK para a quinta edição [16], acrescentou uma 

nova área de conhecimento em gestão de Projetos. Essa nova área é a gestão dos 

stakeholders, na qual o cliente também faz parte e onde são apresentadas estratégias de 

gestão apropriadas para o envolvimento correto dos stakeholders nos projetos. 
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Como podemos verificar não usam a grande maioria das boas práticas identificadas no 

PMBOK no que diz respeito aos processos de estimar os recursos e tempos das 

atividades, desenvolver o cronograma e controlar o cronograma. No entanto não é 

nestes processos que se refletem os principais fatores para o atraso no termino dos 

projetos. 

Dentro das dificuldades identificadas e da grande percentagem de projetos que termina 

fora do tempo previsto, a empresa acredita no entanto que gestão do tempo dos projetos 

é eficaz. Sendo grande prova disso o sucesso e o crescimento que a empresa tem vindo a 

apresentar ao longo dos anos e o fato de nenhum projeto ter sido cancelado ou 

abandonado antes da sua conclusão. 

No que aos fatores condicionantes diz respeito e em conclusão da análise feita 

anteriormente verificamos que indo de encontro à bibliografia estudada, alguns fatores 

não influenciavam a gestão do tempo, uma vez que a empresa está dotada de 

procedimentos e estratégias que levam a contornar uma possível influência desses 

fatores, nomeadamente as recompensas, a linguagem de programação, plataforma de 

desenvolvimento, o gestor de projetos e testes ao software. 

Segundo uma publicação de Bomfim, Nunes e Hastenreiter [37] o controlo do 

cronograma é fácil de gerir, mas para isso é necessário a existência de ferramentas de 

gestão e apresentar estimativas confiáveis. Para uma boa estimativa a experiência e 

conhecimentos em gestão são essenciais. Estes autores acreditam ainda que a correta 

definição do âmbito do projetos, a alocação dos recursos necessários e a minimização 

das incertezas são as etapas para o sucesso da gestão do projeto. No entanto a empresa 

apresenta algumas debilidades em relação a estes aspetos. 

A partir dos resultados obtidos e descritos, e atendendo às dificuldades e problemas 

identificados pela empresa em relação aos requisitos e aos recursos, estudei algumas 

propostas de melhoria, que possam ser aplicadas pela empresa sem que sejam 

necessárias grandes alterações aos processos e métodos já implementados. Estas 

melhorias têm o propósito de resolver as principais dificuldades encontradas para 

cumprir os prazos iniciais dos projetos. 

Uma vez que o nosso estudo se centra na gestão do tempo, as melhorias de propostas 

serão apresentadas tendo por base os processos de gestão do tempo, no entanto como 

nos mostra Armando Filho [38] a gestão do tempo é influenciada por muitas variáveis e 
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depende de outros processos e atividades. Serão apresentadas propostas em processos 

da gestão do tempo, mas que têm origem em outros processos, nomeadamente nos 

processos de gestão do âmbito do projeto. 

Planear a gestão do cronograma: Neste processo não apresentamos nenhuma proposta 

de melhoria. 

Definir atividades: Uma vez que é comum nos projetos haver alterações dos requisitos 

por parte do cliente, talvez uma melhor abordagem e mecanismos para extrair do cliente 

todos os requisitos necessários, é levar os clientes a terem uma noção dos projetos por 

completo. Sugerimos assim que, além da definição do âmbito do projeto que é feita na 

análise do projeto, seja igualmente feita a Estrutura Analítica do Projeto (EAP). Deste 

modo o cliente tem uma visão estruturada do projeto, permitindo ter uma análise e 

envolvimento mais profundo no projeto. Estes processos o PMBOK indica como sendo 

parte da gestão do âmbito do projeto, mas uma vez que a EAP pode e deve ser utilizada 

como base para definição das atividades é aqui apresentada como uma proposta de 

melhoria. 

Sequenciar atividades: Neste processo também não identificamos propostas de melhoria 

uma vez que o uso do MS Project e o diagrama de Gantt são práticas recorrentes da 

empresa. 

Estimar recursos das atividades: Uma vez que alguns recursos são partilhados entre 

projetos e o deslocamento de recursos entre projetos é de facto identificado para o 

incumprimento dos prazos dos projetos, seria boa prática, como sugerido pelo PMBOK, 

criar um calendário dos recursos de modo a verificar facilmente a disponibilidade de um 

determinado recurso para a execução de uma atividade. 

Estimar as durações das atividades: Sem propostas de melhoria aos métodos e 

procedimentos implementados na empresa. 

Desenvolver o cronograma: Para este processo o PMBOK apresenta várias ferramentas 

e técnicas que podíamos propor como melhoria para a empresa. A informação recebida 

por parte da empresa não identifica que ocorram dificuldades neste processo, até porque 

ele é realizado em comum com os processos de sequenciar atividades e estimar os 

recursos e os tempos das atividades. No entanto para fazer face a limitação de recursos e 

as incertezas do projeto propomos que a empresa implemente o método do caminho 

crítico nos seus projetos. Esse método tem em consideração os efeitos da alocação de 
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recursos, otimização de recursos, nivelamento de recursos e as incertezas das atividades 

do cronograma presentes no caminho crítico. De uma forma geral o método do caminho 

crítico cria estimativas mais agressivas sem margem de segurança, para as atividades do 

caminho crítico e introduz o conceito de buffers de duração, que são atividades sem 

trabalho mas que apresentam uma duração. Estes buffers são então inseridos no final 

caminho crítico do cronograma, permitindo uma gestão dos desvios de tempo em 

relação ao estipulado inicialmente. 

Controlar o cronograma: Neste processo torna-se pertinente propor a implementação do 

método Earned Value Management (EVM), de modo a medir objetivamente a 

performance e o progresso do projeto. Desta forma tem a informação do estado do 

projeto em termos de tempo e custo e quais as projeções para o resto das atividades que 

faltam realizar. 

Mais genericamente cabe-nos, tendo por base a literatura, apresentar outras melhorias 

que possam ter impacto no sucesso da gestão de projetos. Uma dessas melhorias 

prende-se, como vimos anteriormente, com o fato do gestor de projetos ter um papel 

fundamental na gestão de projetos. Deste modo torna-se essencial que haja formação 

dos Responsáveis de Departamento da empresa de forma a terem conhecimento e 

estarem atualizados das melhores práticas de gestão de projetos e caso necessário 

implementarem novos procedimentos e métodos em relação a gestão do tempo. 

Uma outra melhoria a estudar seria a realização de vários projetos de acordo com as 

alterações aos requisitos por parte do cliente, isto é, após ser criado um projeto com os 

requisitos pedidos pelo cliente, sempre que o cliente pedisse uma alteração ou novos 

requisitos ser estudada a viabilidade de criação de um novo projeto onde os novos e 

redefinidos requisitos fossem atendidos. 

Ao encontro desta ideia e tendo em atenção que alguns dos projetos da empresa são de 

curta duração (2 meses), seria pertinente um estudo para a troca de metodologias 

tradicionais por metodologias ágeis. Miguel Gaspar [39] apresenta um estudo de 

aplicação de uma gestão ágil para a gestão de projetos de software. Como principal 

vantagem das metodologias ágeis é o fato de todas as semanas (ou períodos definidos), 

ser disponibilizado para o cliente algo com valor, como por exemplo, uma solução de 

software funcional. 
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Neste caso envolve uma grande mudança das metodologias existentes na empresa, mas 

pode ser estudada a aplicabilidade desta proposta tendo por base os seguintes cenários: 

1. Nos projetos de curta duração ia-se introduzindo estas metodologias ágeis; 

2. Nos projetos de maior duração mantinha-se a gestão corrente, com a aplicação 

das melhorias propostas. 

Em seguida apresentamos uma tabela que mostra, por processo de gestão do tempo, as 

ferramentas e técnicas identificadas no PMBOK, as da empresa e as propostas de 

melhoria. 

Tabela 3- Propostas de melhoria por processo de gestão do tempo 

Processos de 

gestão do tempo 
PMBOK Empresa 

Propostas de 

melhoria 

Planear a gestão do 

cronograma 

Opinião especializada;  

Técnicas analíticas; 

Reuniões; 

Opinião especializada; 

Reuniões; 
- 

Definir atividades 
Decomposição; 

Planeamento por ondas; 

Opinião especializada; 

Decomposição; 

Opinião especializada; 
EAP; 

Sequenciar 

atividades 

Método de diagrama de 

precedência; 

Determinar dependências; 

Antecipações e esperas. 

Determinar dependências; 

Antecipações e esperas; 
- 

Estimar recursos 

das atividades 

Opinião especializada; 

Análise de alternativas; 

Dados publicados para auxílio e 

estimativas; 

Estimativas Bottom-up; 

Software de gestão de projetos; 

Opinião especializada; Calendário de recursos; 

Estimar duração 

das atividades 

Opinião especializada; 

Estimativas análogas; 

Estimativas paramétricas; 

Estimativa por três pontos; 

Técnicas de decisão em grupo; 

Análise de reservas; 

Opinião especializada; 

Estimativas análogas; 

Análise de reservas; 

- 

Desenvolver 

cronograma 

Análise da rede do cronograma; 

Método do caminho critico; 

Método da cadeia critica; 

Técnicas de otimização de 

recursos; 

Técnicas de modelação; 

Antecipações e esperas; 

Compressão do cronograma; 

Ferramentas para construção do 

cronograma; 

Ferramentas para construção 

do cronograma; 
Método da corrente crítica. 

Controlar o 

cronograma 

Análises de desempenho; 

Software de gestão de projetos; 

Técnicas de otimização de 

recursos; 

Técnicas de modelação; 

Antecipações e esperas; 

Compressão do cronograma; 

Ferramentas para construção do 

cronograma; 

Análises de desempenho; 

Ferramentas para construção 

do cronograma; 

EVM. 
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4.2. Conclusão e trabalho futuro 

A realização desta dissertação tinha como principais objetivos realizar um estudo sobre 

a gestão de projetos, mais concretamente a gestão do tempo nos projetos realizados por 

uma determinada empresa e por último estudar possíveis melhorias que podem ser 

implementadas na empresa tendo por base o guia PMBOK. 

No cumprimento dos objetivos recorremos primeiramente ao estudo de bibliografia 

sobre gestão de projetos. Percebemos que o guia PMBOK, Project Management Book 

of Knowledge, escrito pelo Project Management Institute era amplamente reconhecido e 

recorrentemente referenciado, pelo que foi o referencial que adotamos. De seguida 

procuramos saber, na bibliografia quais as dificuldades encontradas na gestão do tempo 

e que fatores podem influenciar diretamente a gestão do tempo nos projetos. 

Uma vez estudada a gestão do tempo e entrando em contacto com a empresa através de 

reuniões e troca de informação, verificamos que não estavam familiarizados com os 

processos existentes no PMBOK, no entanto existiam alguns procedimentos e métodos 

que eram realizados pela empresa que podem ser facilmente comparados aos processos 

identificados. Estes procedimentos e métodos foram sendo implementados com base na 

experiência e nas certificações adquiridas ao longo dos anos, permitindo à empresa 

fazer uma gestão do tempo nos seus projetos. 

A empresa informou que 60% dos seus projetos terminam fora do prazo inicialmente 

definido, devido essencialmente à alteração de requisitos por parte do cliente e ao 

deslocamento de recursos entre vários projetos. Realçam também o facto de nenhum 

dos seus projetos ter sido, atá ao momento, cancelado. 

Em grande parte das perguntas realizadas à empresa, a experiência e o 

comprometimento com o cliente foram a resposta, mostrando que a empresa necessita 

alterar os seus procedimentos com base na experiência adquirida de modo a obterem 

sucesso na gestão dos seus projetos. A falta de técnicas, sugeridas pelo PMBOK, nos 

processos de estimar o tempo das atividades e da construção do cronograma não 

impedem a empresa de apresentar um cronograma que, no caso de não existirem as 

alterações aos requisitos, seja cumprido. 

Independentemente da empresa considerar os resultados positivos observamos que 

existem aspetos que podem ser melhorados na gestão do tempo por parte da empresa. 
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Essas melhorias são refletidas nos processos de definir as atividades, definir os recursos 

das atividades e controlar o cronograma, sem que sejam necessárias grandes alterações 

aos procedimentos e métodos praticados pela empresa. Estas melhorias pretendem 

resolver os grandes problemas identificados e percetíveis no estudo, em relação ao não 

cumprimento dos prazos de término inicialmente definidos para os projetos.  

Até ao momento da conclusão desta dissertação ainda não foi possível averiguar da 

aplicação e resultado das melhorias propostas, uma vez que estão a ser alvo de estudo 

por parte da empresa. 

Em termos de trabalho futuro seria interessante realizar um estudo, com base neste, para 

perceber o impacto das propostas de melhoria apresentadas no cumprimento dos prazos 

dos projetos realizados pela empresa e alargar este estudo a uma amostra de empresas 

do mesmo ramo ou de ramos diferentes.  
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Anexo A – Entrevista 

 

A gestão do tempo nas empresas de desenvolvimento de 

software: Caso da empresa IT TEK 

 

Foram elaboradas uma serie de perguntas com o intuito de perceber qual a forma e metodologias a 

empresa em questão utiliza para a gestão do tempo dos seus projetos. 

Os resultados obtidos desta entrevista serão algo de uma análise para extração de informação para a 

elaboração de uma dissertação de mestrado em Engenharia em Informática. 

 

Caraterização da empresa 

Nome da empresa? 

Tipo de empresa? 

Área de atividade da empresa? 

Nº de trabalhadores? 

Nº de projetos por ano? 

Duração média dos projetos? 

Nº trabalhadores por projeto? 

Percentagem de projetos que terminam fora do prazo inicialmente estabelecido nos últimos 5 anos? 

 

Gestão do tempo por processos 

 

Plano da gestão do cronograma 

Definem algum plano para a gestão do tempo? 

Que documentos são elaborados no início do projeto, que contenham informação sobre a gestão do 

tempo? 

Onde e quando são definidos quais os métodos, ferramentas e técnicas a ser utilizadas na criação e 

controlo do cronograma? 

São realizadas reuniões? Quem são os intervenientes? 
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Definir atividades 

Obtêm a estrutura analítica do projeto? 

Quais os métodos e/ou técnicas utilizadas para a definição das atividades? 

Qual o nível de detalhe da informação sobre cada atividades? 

São identificadas as atividades mais importantes? De que forma? 

Existe a participação do cliente? De que forma e quando? 

 

Sequenciar atividades 

Quais os métodos e/ou técnicas utilizadas para fazer a sequenciação das atividades? 

Reutilizam diagramas anteriores ou partes deles, quando semelhantes? 

Criam algum diagrama de rede do cronograma que represente esquematicamente as relações entre as 

atividades? 

 

Estimar os recursos das atividades 

Definem os recursos para os projetos? 

Definem os recursos por cada atividade ou por sequência de atividades? 

De que forma estimam os recursos necessários para as atividades? 

Quais os tipos de recursos que têm em atenção? 

Estudam ou têm em atenção alternativa aos requisitos? 

 

Estimar a duração da atividades 

Quais os aspetos que têm em atenção para definir a duração das atividades? 

Quais os métodos e/ou técnicas utilizadas para determinar a duração das atividades? 

Usam estimativas de projetos anteriores que sejam semelhantes? 

Fazem a estimativa em função dos recursos do projeto? 

Têm em atenção incertezas que possam existir? 

Aplicam reservas de tempo? Em atividades isoladas ou sequências de atividades? 

Quais as ferramentas utilizadas? 
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Desenvolver o cronograma 

Quais os métodos e ou/técnicas utilizadas na criação do cronograma? 

Fazem suavização ou nivelamento dos recursos nesta fase? 

Recorrem ao uso de ferramentas? Quais? 

Quais são os resultados deste processo? Geram uma linha de base (baseline) do cronograma? 

Qual o nível de detalhe do cronograma? 

Qual ou quais os formatos utilizados para a representação do cronograma? 

 

Controlar o cronograma 

Como é feito o controlo do cronograma? 

Quem são os responsáveis pelo controlo do plano? 

Realizam reuniões? 

Como é feita a avaliação da situação atual de cada atividade? 

Como é feita a avaliação do progresso do cronograma? 

Avaliam em função da linha de base (baseline)? 

Que técnicas de análise de desempenho do cronograma utilizam? 

Quais os procedimentos em caso de necessidade de alterações? 

Quais as dificuldades para a gestão do tempo? 

Quais os principais motivos para a falha de prazos? 

 

Questões finais 

Como lidam com a imprevisibilidade do desenvolvimento de software? 

Fazem revisões do plano de gestão do tempo? 

Utilizam portefólios sobre a gestão do tempo? 

De que forma e qual o nível de influencia dos seguintes fatores na gestão do tempo por parte da empresa? 

 Aumento do número de trabalhadores; 

 Recompensas; 

 Linguagem de programação; 

 Plataforma de desenvolvimento; 

 Uso de ferramentas CASE; 

 A figura do gestor de projetos; 
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 Influência do cliente; 

 Experiencia dos trabalhadores; 

 Testes ao software; 

 Utilização de ferramentas de gestão. 

 

Obrigado pela colaboração! 
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Anexo B – Ferramenta interna de gestão da IT TEK 
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