
Alinhamento da 
Visão DC sobre 
Gestão de Projetos 



OBJETIVO

Alinhar os conceitos de Gestão de Portfólio e Projetos, para criar uma unicidade 
de pensamento na equipe, que contemple Projetos de qualquer natureza, e de 
acordo com a melhores práticas.



ECONOMIA DE PROJETOS

Economia de projetos é aquela em que as pessoas 
de diversas áreas da organização têm as 
habilidades e capacidades de que precisam para 
transformar ideias em realidade. É onde as 
organizações entregam valor às partes 
interessadas por meio da conclusão bem-sucedida 

de projetos, entrega de produtos e alinhamento 
aos fluxos de valor. E todas essas iniciativas 
agregam valor financeiro e social.

Fonte: Project Management Institute
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habilidades e capacidades
transformar ideias em realidade

agregam valor financeiro e social.

Fonte: Project Management Institute



GESTÃO DE PROJETOS EM EMPRESAS DE ALTA PERFORMANCE

•Gerenciamento da execução da estratégia;

•Governança;

•Métricas e medição de desempenho;

•Gerenciamento de benefícios;

•Gestão de Mudanças e protagonismo nas 
transformações;

•Gestão de riscos;

Fonte:  The State of Project Management 2020: Trends and Practices for a New Decade (PM Solutions)  



CONTEXTO ORGANIZACIONAL DA GESTÃO DO PORTFÓLIO

GESTÃO DO PORTFOLIO
Planejamento estratégico e gestão de Projetos, 

Programas e Operações 

ESTRATÉGIA, METAS E 
OBJETIVOS

MISSÃO

VISÃO

PROCESSOS
Atividades recorrentes

Produz Valor

PROJETOS
Atividades projetizadas

Aumenta Valor

Referência: Standard for Portfolio 
Management – PMI, Third Edition

Recursos Organizacionais



1. Manter o alinhamento do Portfolio com a estratégia – Cada componente do 

Portfolio deve estar relacionado a um ou mais Objetivos;

2. Maximizar a entrega de valor – Gerir ativamento o backlog de investimentos 

focado nas oportunidades de maior valor agregado (prioridades), otimizando esta 

entrega de valor no tempo;

IMPACTO DO PORTFÓLIO NA ESTRATÉGIA

3. Alocar recursos humanos – A prioridade de cada componente vai guiar a alocação dos recursos 

humanos, envolvendo a contratação e desenvolvimento desses talentos, focando nos gargalos;

4. Alocar materiais e equipamentos – A prioridade de cada componente vai guiar a alocação de 

recursos materiais, equipamentos, e instalações, incluindo planos de investimento de longo prazo;

5. Medir a performance dos componentes – Gerir de forma integrada iniciativas em múltiplas 

abordagens, conforme cadeias de valor, eliminando impedimentos e garantindo cadências definidas;

6. Gerenciar riscos – Cada componente deve ter seus riscos e impactos na estratégia (Objetivos) 

avaliados e tomar as medidas de resposta necessárias.

PORTFOLIO

ESTRATÉGIA

PROCESSOS PROJETOS



CONTEXTO DE PROJETO

 Projetos impulsionam mudanças – change management;

 Projetos permitem criação de valor de negócio – benefício líquido quantificável derivado 

de um empreendimento – retorno – tangível ou intangível;

 Contexto de iniciação do projeto

 Cumprir requisitos regulatórios, legais ou sociais;

 Atender a pedidos ou necessidades da partes interessadas;

 Implementar ou alterar estratégias de negócio ou tecnologias;

 Criar, melhorar ou corrigir produtos, processos ou serviços.
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Project Management Institute, Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos 
(Guia PMBOK®) – 6ª edição, Project Management Institute Inc., 2017, página 18. 

Ciclo de Vida é “A série de fases pelas quais 
um projeto passa, do início ao término.”
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Project Management Institute, Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos 
(Guia PMBOK®) – 6ª edição, Project Management Institute Inc., 2017, página 18 e 19. 

Ciclo de Desenvolvimento é “... 
uma ou mais fases associadas 
com o desenvolvimento do 
produto, serviço ou resultado.”
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Project Management Institute, Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos 
(Guia PMBOK®) – 6ª edição, Project Management Institute Inc., 2017, página 18 e 19. 

Cada Tipo de Projeto considera um Ciclo de Vida (processo pelo qual um produto é imaginado, criado e posto em uso) e suas 

variações, podendo contemplar modelos de documentos e de cronograma.  

Ciclo de Desenvolvimento é “... 
uma ou mais fases associadas 
com o desenvolvimento do 
produto, serviço ou resultado.”
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que culmina na conclusão de uma ou mais 
entregas.”

Ciclo de Vida é “A série de fases pelas quais 
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Project Management Institute, Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos 
(Guia PMBOK®) – 6ª edição, Project Management Institute Inc., 2017, página 715. 

Ciclo de Vida do Produto  é “A série de fases que representa a evolução do produto, desde a concepção, 
até sua entrega, crescimento, maturidade e declínio”
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GRAU DE INCERTEZA E ABORDAGEM

• Alguns projetos têm uma incerteza 
considerável em relação aos requisitos do 
projeto e como cumprir esses requisitos 
usando o conhecimento e a tecnologia 
existentes. Essas incertezas podem contribuir 
para altas taxas de mudança e complexidade 
do projeto.

• À medida que a incerteza do projeto aumenta, 
o risco de retrabalho e a necessidade de usar 
uma abordagem diferente também 
aumentam. Para mitigar o impacto desses 
riscos, as equipes selecionam ciclos de vida 
que lhes permitam abordar projetos com uma 
grande quantidade de incerteza por meio de 
pequenos incrementos de trabalho.
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Grau técnico da INCERTEZA (complexidade) – Sabe fazer?
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Referência: Modelo de incertezas e complexidade inspirado no modelo de complexidade de Ralph Stacey



GRAU DE INCERTEZA E ABORDAGEM

• Projetos com escopo bem definido e baixo 
grau técnico de incerteza têm indicação para 
Abordagem Preditiva;

• Os demais projetos, com razoável grau de 
incerteza técnica e de escopo, considerados 
Complicados ou Complexos, têm indicação 
para uso de Abordagens Híbridas e 
Adaptativas, tipicamente SCRUM.

• Projetos com alto grau de incerteza técnica e 
de escopo, tendem ao caos,  possuem 
indicação de Abordagem baseada em 
experimentação, triagem e 
acompanhamento via KANBAN;
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Referência: Modelo de incertezas e complexidade inspirado no modelo de complexidade de Ralph Stacey
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de Abordagens 
Preditivas
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• Projetos com escopo bem definido e baixo 
grau técnico de incerteza têm indicação para 
Abordagem Preditiva;

• Os demais projetos, com razoável grau de 
incerteza técnica e de escopo, considerados 
Complicados ou Complexos, têm indicação 
para uso de Abordagens Híbridas e 
Adaptativas, tipicamente SCRUM.

• Projetos com alto grau de incerteza técnica e 
de escopo, tendem ao caos,  possuem 
indicação de Abordagem baseada em 
experimentação, triagem e 
acompanhamento via KANBAN;

Indicação para 
uso de Abordagens 
Híbridas e Adaptativas 
(Ex. SCRUM)
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Referência: Modelo de incertezas e complexidade inspirado no modelo de complexidade de Ralph Stacey

• Projetos com escopo bem definido e baixo 
grau técnico de incerteza têm indicação para 
Abordagem Preditiva;

• Os demais projetos, com razoável grau de 
incerteza técnica e de escopo, considerados 
Complicados ou Complexos, têm indicação 
para uso de Abordagens Híbridas e 
Adaptativas, tipicamente SCRUM.

• Projetos com alto grau de incerteza técnica e 
de escopo, tendem ao caos,  possuem 
indicação de Abordagem baseada em 
experimentação, triagem e 
acompanhamento via KANBAN;

Indicação para uso de 
Abordagens adaptativas 
exploratórias (Ex. Design 
thinking, KANBAN)



CONTINUUM DOS CICLOS DE VIDA
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Cada projeto encontra um ponto no 
Continuum, com um ótimo equilíbrio das 
características em seu contexto.

Referência: Guia Ágil (2018) – PMI e Agile Alliance, Figura 3-1, página 19
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Ciclos de vida Preditivos:

Aproveitam tudo que é conhecido. 

O baixo grau de incerteza e complexidade 

permite a segmentação do trabalho em uma 

sequência previsível. 

Análise
Desenvol-
vimento

Entrega

Referência: Guia Ágil (2018) – PMI e Agile Alliance, Figura 3-1, página 19
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Ciclos de vida Iterativos:

Permitem o feedback sobre trabalho 

parcialmente concluído ou inacabado para 

melhorar e modificar esse trabalho em ciclos 

Iterativos. 

Análise
Desenvol-
vimento

Entrega

Referência: Guia Ágil (2018) – PMI e Agile Alliance, Figura 3-1, página 19
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Ciclos de vida Incrementais:

Fornecem entregáveis finalizados, que o 

cliente poderá usar imediatamente.

Análise

Desenvol-
vimento

Entrega

Análise

Desenvol-
vimento

Entrega

Análise

Desenvol-
vimento

Entrega

Referência: Guia Ágil (2018) – PMI e Agile Alliance, Figura 3-1, página 19
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Ciclos de vida Ágeis:

Aproveitam das características iterativas e 

incrementais, fazendo iterações no produto 

para criar entregáveis funcionais. 

Feedback antecipado proporciona visibilidade, 

confiança e controle do produto ao cliente.

O projeto pode ter retorno sobre o 

investimento mais cedo, porque a equipe 

entrega o trabalho de maior valor primeiro.

Podem ser baseados em Iteração (Ex. Scrum) 

ou em Fluxo (Ex. KanBan).

Referência: Guia Ágil (2018) – PMI e Agile Alliance, Figura 3-1, página 19
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Ciclos de vida Ágeis – Baseado em Iteração:

Cada janela de tempo (Sprints, no Scrum) tem 

o mesmo tamanho.

Análise

Desenvolvi
mento

Entrega

...Repetir...

Análise

Desenvolvi
mento

Entrega

Referência: Guia Ágil (2018) – PMI e Agile Alliance, Figura 3-5, página 24
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Ciclos de vida Ágeis – Baseado em Fluxo:

Cada janela de tempo tem o tamanho necessário 

para entregar aquela funcionalidade.

Análise

Desenvolvi-
mento

Entrega

...Repetir 
conforme 

neces-
sário...

Análise

Desenvol-
vimento

Entrega

Referência: Guia Ágil (2018) – PMI e Agile Alliance, Figura 3-5, página 24



ABORDAGENS HÍBRIDAS
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Projetos Híbridos / Ágeis

Operação
Monitoramento e Controle

Projetos Preditivos

Projetos Propostos

Plano Detalhado Encerramento

Status Report

Gestão de Mudanças

Solicitação Avaliação

Critérios

Desenvolvimento Homologação

Transição

ImplantaçãoPlano Inicial

EncerramentoProduct Vision SprintsAbrange todo o ciclo de vida do 
Projeto, desde que é proposto 
a integrar o Portfolio, até o seu 
encerramento.

Sprint Plan

Product Backlog Release Plan Daily Meeting

Retrospectiva



ABORDAGENS HÍBRIDAS

Abordagem predominantemente Preditiva, com componentes Ágeis

Ex. Implantação de nova unidade de negócio, que requer um software para operação.

Abordagem predominantemente Ágil, com componente Preditivo

Ex. Área de pesquisa e desenvolvimento desenvolve com métodos ágeis, e uma vez consolidado 

o MVP (Minimum Viable Product), segue para homologação, infraestrutura e passagem para 

Produção de forma preditiva, enquanto o desenvolvimento do produto continua.

PORTFOLIO

ESTRATÉGIA

PROCESSOS PROJETOS

Preditivo Preditivo Preditivo

Ágil Ágil Ágil

Ágil Ágil Ágil

Preditivo Preditivo Preditivo

Referência: Guia Ágil (2018) – PMI e Agile Alliance, páginas 26, 27 e 28



ABORDAGENS HÍBRIDAS

Desenvolvimento Ágil com implantação Preditiva

Ex. Área de pesquisa e desenvolvimento desenvolve com métodos ágeis, e uma vez consolidado o 

produto, homologação e passagem para fabricação/produção de forma preditiva.

PORTFOLIO

ESTRATÉGIA

PROCESSOS PROJETOS

Ágil Ágil Ágil Preditivo Preditivo Preditivo

Desenvolvimento Preditivo com implantação Ágil

Ex. Desenvolvimento de solução de HW e SW para segurança de informações, com fases iniciais 

preditivas (Ex. coleta de requisitos, contratação de fornecedores, e refinamento de escopo) e 

desenvolvimento das entregas controladas por Kanban.

Preditivo Preditivo Preditivo Ágil Ágil Ágil

Referência: Guia Ágil (2018) – PMI e Agile Alliance, páginas 26, 27 e 28



ABORDAGENS HÍBRIDAS

Abordagens combinadas

Ex.  Fabricar o produto (hardware), e firmware (software), simultaneamente.
PORTFOLIO

ESTRATÉGIA

PROCESSOS PROJETOS

Ágil Ágil Ágil

Preditivo Preditivo Preditivo

Referência: Guia Ágil (2018) – PMI e Agile Alliance, páginas 26, 27 e 28



TRIÂNGULO DAS RESTRIÇÕES

PORTFOLIO

ESTRATÉGIA

PROCESSOS PROJETOS

Fonte:  Jim HighSmith – The Agile Triangle

TRIÂNGULO DAS 
RESTRIÇÕES

ESCOPO

CUSTO PRAZO

TRIÂNGULO 
ÁGIL DAS 

RESTRIÇÕES

VALOR

QUALIDADE RESTRIÇÕES
(escopo, custo, prazo)

QUALIDADE



CICLO DE VIDA CONVERGENTE / CADEIA DE VALOR

PORTFOLIO

ESTRATÉGIA

PROCESSOS PROJETOS

Fonte:   Adaptação DC-DINSMORECOMPASS, GARTNER, Quando faço uma Lean Inception? (Edson Antonio de Lima)



PENSAMENTO ÁGIL EM QUALQUER TIPO DE PROJETO

 Foco no cliente do projeto e usuários do produto

 Valor para o cliente

 Interação constante - feedback - CICLOS CURTOS -

ÁGEIS

 Senso de prioridade - first things first (baseado no valor)

 Inspeção constante - monitoramento e controle 

frequentes

 Aprendizado e melhoria contínuos

 Comunicação intensa

 Face-to-face

 Gestão a vista - Visual - painéis, gráficos, ícones

 Senso de time, comprometimento e pertencimento

 Liderança servidora, não controladora

 Maior engajamento da gestão executiva junto ao 

operacional



www.dc.srv.br


