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RESUMO
Desde o começo da administração moderna, início do século XX, empresas dos mais
diversos segmentos adotaram técnicas racionais visando o controle e a qualidade em
seus processos produtivos. Essas técnicas têm como foco a redução dos desperdícios
através da eliminação dos erros (GOMES, 2005). Com o avanço tecnológico dos
últimos anos, as empresas passaram a enfrentar concorrência cada vez mais acirrada,
exigindo mudanças mais rápidas e uma flexibilização em seus processos de trabalhos
(SILVA, 2008). Diante dessa nova realidade, a gestão da inovação passou a ser a tônica
dos negócios e as empresas que demonstram maior flexibilidade em seus processos
passaram a ganhar maiores fatias de mercado (PEREIRA, 2005). Contudo, observa-se
que a qualidade abordada no início da pesquisa e a inovação podem ser interpretados
como contraditórios, visto que a qualidade visa eliminar o erro e a inovação, aceita o
erro como ferramenta de aprendizagem e melhoria. Diante desse paradoxo entre a
gestão da qualidade e gestão da inovação surge um dilema: Como combinar esses
fatores, gestão da qualidade e gestão da inovação? Ao longo desse trabalho será
apresentado situações em que inovação e qualidade podem se confrontar especialmente
em projetos de desenvolvimento de software. A pesquisa tem como objetivo conceber o
framework QIn (Qualidade e Inovação) para gerenciamento de projetos de software.
Como forma de validar o framework proposto o trabalho aborda projetos de software
nos quais o autor esteve diretamente responsável por sua concepção, sendo assim a
pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva em conformidade com Flick
(2004), no qual se busca a construção da realidade com base em entrevistas e/ou na
observação de campo e das pessoas. A técnica utilizada foi de observação com roteiro
estruturado. A tecnologia desenvolvida foi validada a partir de sua aplicação em
diferentes projetos, o que evidencia a viabilidade de sua implementação.
Palavras-chave: Gestão da Inovação, Gestão da Qualidade, Gestão de Projetos,
Métodos Ágeis de Desenvolvimento, Qualidade de Software.

ABSTRACT
From the beginning of the modern administration, beginning of century XX, companies
of the most diverse segments adopted rational techniques aiming the control and quality
in its productive processes. These techniques focus on waste reduction through the
elimination of errors (GOMES, 2005). With the technological advance of the last years,
companies have faced increasingly fierce competition, demanding rapid changes and a
relaxation in their work processes (SILVA, 2008). Faced with this new reality,
innovation management has become a tonic of business and companies that
demonstrate greater flexibility in their processes have started to gain more market
shares (PEREIRA, 2005). However, it is observed that quality addresses no research
initiation and an innovation can be interpreted as contradictory, since quality is an
innovation, it accepts error as a learning tool and better. Faced with this paradox
between quality management and innovation management, there is a dilemma: How to
combine these factors, quality management and innovation management? Throughout
the work, it is presented to situations in which innovation and quality can confront
especially in projects of software development. The research aims to design the
framework QIn (Quality and Innovation) for management of software projects. How to
get a search, such as a search application, as a search application, as a form of search,
reality based on interviews and / or the observation of field and people. A technique
used for observation with a structured script. A technology developed to validate its
application in different projects, which shows a viability of its implementation.
Keywords: Agile Methods of Development, Innovation Management, Project
Management, Quality Management, Software Quality
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1 Introdução
Na era da economia do conhecimento e das transformações digitais, visando
atender demandas cada vez mais exigentes, e clientes cada vez mais “exclusivos”, quais
alicerces podem ser definidos como essenciais em uma estratégia competitiva? E onde
empresas devem aportar energia? Na eficiência dos processos ou na eficácia dos
produtos e serviços resultantes desses processos? Na qualidade ou na inovação da
geração de produtos e serviços?
A partir de meados do século XX a competição entre as empresas foi se
tornando mais acirrada, desse acirramento surgiu a uma pressão competitiva, que
direcionou empresas para a busca de mais eficiência nos seus processos de gestão. Entre
os setores produtivos, o segmento industrial foi onde essa pressão competitiva e a busca
pela eficiência operacional se deram em maior intensidade (GOMES, 2005).
No contexto dessa nova realidade econômica que foram forjados os chamados
sistemas de produção modernos. Entre os sistemas de produção modernos, podemos
citar os que mais se destacaram no cenário internacional: Sistema Toyota de Produção,
Sistema de Produção enxuta e sistema de controle de qualidade total. Apesar dos
sistemas citados terem diferenças significativas entre eles, é possível perceber um foco
comum, que é o da gestão pela produção e eficiência, tendo como objetivos o da
mensuração dos processos de produção e a eliminação do erro como forma de
minimizar os prejuízos (PEREIRA, 2005).
Essa rigidez na maneira como os erros são tratados pode ser constatada em ferramentas
gerenciais como Six Sigma. Desenvolvida pela Motorola nos anos de 1980, trata-se de
um conjunto de práticas que visam melhorar sistematicamente os processos e eliminar
os erros. Diferente de outras formas de gerenciamento de processos produtivos ou
administrativos o Six Sigma tem como prioridade a obtenção de resultados de forma
planejada e clara, tanto de qualidade como principalmente financeiros.
Com o avanço tecnológico, os ambientes produtivos passaram a se expor à uma
concorrência internacional, nesse contexto a busca pela diferenciação de produtos,
serviços, processos e modelos de negócios passou a ser a tônica das empresas, essa
realidade acentua a importância da gestão da inovação nos negócios (SILVA, 2008).
Enquanto os efeitos dos sistemas de produção modernos eram observados no ambiente
operacional das empresas, os efeitos da gestão da inovação são observados em outras
áreas como marketing, pesquisa e desenvolvimento, gestão de produtos, gestão de

projetos, entre outras. Nesse cenário surgem ferramentas e modelos de gestão adaptadas
a essa nova realidade, entre as quais podemos citar: Métodos ágeis de gestão de
projetos, design thinking e lean startup, entre os objetivos dessas ferramentas podemos
citar o foco na produtividade e uma maior flexibilidade no processo de produção.
Essa flexibilização pode ser observada na metodologia Fail Fast. Essa
metodologia, tem como lema “erre rápido e aprenda com o erro” (RIES, 2011).
A tabela 01 apresenta de modo resumido as diferentes interpretações sob três
aspectos, duas ferramentas, uma de gestão da qualidade e outra de gestão da inovação
Qualidade

Inovação

Ferramenta

Six-sigma

Fail fast

Foco

Eficiência

Eficácia

Visão

Produção

Produtividade

Resultado

Curto prazo

Médio prazo

Tabela 01 – Inovação vs Qualidade.
Conforme descrevem os parágrafos anteriores a gestão da qualidade e a gestão
da inovação podem ser interpretadas como paradoxais, entretanto uma não deve
sobrepor a outra em processos produtivos. Diante dessa situação surge um obstáculo às
empresas: Como combinar a gestão qualidade à gestão da inovação em seus processos?
Nesse contexto o objetivo desta pesquisa consiste em elaborar um Framework
que propicie a empresas uma forma de conciliar inovação e qualidade, como forma de
validar o framework proposto a pesquisa aborda projetos de desenvolvimento de
software.
No segundo capítulo apresentaremos uma discussão acerca da gestão da
qualidade e da gestão da inovação, evidenciando situações em que Gestão da qualidade
e gestão da inovação podem ser interpretados como contraditórios. Uma vez que o
recorte temático está voltado para projetos de software, o terceiro capítulo aborda a
questão da qualidade e da inovação na gestão de projetos, de uma forma mais
específica, discutindo situações cotidianas que evidenciem a contradição entre esses
temas. O capítulo 4 discorre sobre a questão da engenharia e do desenvolvimento de
Software, com vistas à dissertar sobre diferentes métodos de desenvolvimento de
software, seus impactos e. Após a apresentação do arcabouço de pesquisa, o capítulo 5
apresenta o desenvolvimento tecnológico dessa dissertação: o QIn. Voltado para a
gestão integrada de qualidade e de inovação, o framework foi validado a partir

diferentes projetos de software, trazendo situações em que o gestor e autor da pesquisa
se viu entre evidenciar a rigidez nas etapas e qualidade no processo ou flexibilizar as
etapas permitindo uma maior inovação no produto em desenvolvimento. O capítulo 6
apresenta o amadurecimento gestor viabilizado pela pesquisa que orginiou o QIn. Por
fim, o capítulo 7 traz perspectivas de trabalhos futuros.

2 A Gestão da Qualidade e a Gestão da Inovação
2.1 Gestão da Qualidade
Para compreendermos o conceito de gestão pela qualidade e eficiência, é
necessário voltar ao tempo, buscando interpretar esses conceitos e como eles evoluíram
de acordo com os ambientes produtivos vigentes em cada época (CAMPOS, 2003).
Ainda segundo Campos (2003), nessa viagem ao passado se perguntássemos a
trabalhadores de diversos segmentos o que significa qualidade receberíamos respostas
bastante diversificadas. Um artesão por exemplo, em outros momentos era um
especialista que detinha todo o ciclo de produção, desde a concepção do produto até o
pós-venda. Nessa época, o cliente estava próximo ao artesão explicitando suas
necessidades, as quais o artesão procurava atender, pois sabia que a comercialização de
seus produtos dependia muito da reputação de qualidade, que naquele tempo, era
comunicada de maneira informal pelos clientes satisfeitos.
Nesse contexto, segundo Carvalho (2005), o artesão tinha em sua concepção de
qualidade alguns elementos bastante modernos, mesmo que externados de maneira não
intencional, como o atendimento às necessidades do cliente. Por outro lado, conceitos
importantes da gestão da qualidade, como confiabilidade, conformidade, metrologia,
tolerância e especificação, eram inexistentes em seu ciclo produtivo. Outra observação
importante é que o foco do controle de qualidade era o produto, não o processo,
realizado por meio de inspeção.
Até o final do século XIX essa concepção de qualidade era comum não apenas
com artesãos, mas em diversos segmentos industriais, como por exemplo o segmento de
automóveis. Nesse cenário as montadoras atendiam as necessidades de poucos e
abastados clientes que as procuravam, não haviam dois carros iguais, um grupo de
trabalhadores era responsável por todo o processo desde a fabricação de peças e
componentes até os testes dos veículos já prontos, passando pela montagem das partes
(CARVALHO, 2005). Nessa situação era comum o que pesquisadores chamam de susto

dimensional, em que o tamanho de um veículo era bastante diferente de outro produzido
sob o mesmo projeto.
Com o início do século XX surge uma nova era industrial, que trouxe uma nova
ordem produtiva, em que a customização foi substituída pela padronização, essa
substituição se deu sobretudo pela necessidade de produção em larga escala.
Montadoras de automóveis passaram a direcionar a concepção dos produtos baseando
em processos repetitivos que ao final resultava em produtos iguais, os trabalhadores das
linhas de produção tinham suas atividades fragmentadas, e, portanto, cada trabalhador
tinha o domínio de apenas uma pequena fração do trabalho, nessa fragmentação laboral
surgiu a função de inspetor, profissional exclusivamente responsável pela qualidade dos
produtos (GOMES, 2005).
Dessa época surgem conceitos válidos como modelo fordista de produção,
modelo taylorista de administração e a administração passa a ser objeto de estudo
científico.
Essa nova era industrial representou um salto nos conceitos de qualidade, porém alguns
conceitos, que, na era artesanal eram o foco da qualidade, deixaram de ser priorizados
como o reconhecimento das necessidades do cliente e sua satisfação com o produto
recebido. Foi baseado nessa negligência que em 1924 o conceito de gestão pela
qualidade deu um novo salto, quando, segundo Walter A. Shewhart (2009) foi proposto
o ciclo PDCA (Plan-do-check-act), que direcionaria as atividades de análise e solução
do problema.
Nos anos 1930, o controle de qualidade evoluiu bastante, com o
desenvolvimento do sistema de medidas, ferramentas de controle estatístico do processo
e do surgimento de normas específicas para diversos segmentos industriais. Surgiram
também as técnicas de amostragem, que permitiu a introdução da inspeção em pequenas
porções do que era produzido.
A partir dos anos 1940 a área de qualidade passa a ganhar cada vez mais
importância nos ambientes fabris, essa importância é observada com o surgimento de
normas, padronizações, e também associações profissionais e acadêmicas que
alimentavam as indústrias com novos conhecimentos permitindo uma produção cada
vez mais eficiente. Dessa evolução surgiram novos modelos como modelo Toyota de
produção que posteriormente passou a ser chamado como produção enxuta, que apesar
de se diferenciar dos modelos ocidentais tinham um mesmo objetivo que era processos

com cada vez menos erros, entretanto cada vez mais repetitivos, sobretudo pela aversão
ao desperdício.
Com participação cada vez maior na sociedade a indústria do software vivencia
desde o início dos anos 1990 um dilema, como garantir qualidade nos seus processos de
modo a ter produtos de qualidade e ao mesmo tempo garantir que os produtos
resultantes de seus processos atendam às necessidades de seus clientes e usuários?
A pergunta anterior pode parecer superficial, porém é necessária uma análise um
pouco mais detalhada, visto que a eficiência dos processos pode reduzir os desperdícios
e produtos mais eficazes podem aumentar os custos, mas garantir maior satisfação de
quem os contrata.
Empresas de desenvolvimento de software lidam constantemente com esse
dilema entre executar o que foi planejado ou atender as necessidades do negócio, ainda
que essas necessidades signifiquem o desenvolvimento de itens não previstos no início
projeto.
A Figura 01 ilustra o processo de evolução da gestão artesanal até a gestão pela
inovação.

Figura 01 – Evolução do Artesanal a Inovação.

2.2 Contexto Histórico de Qualidade e Gestão da Qualidade
Segundo Roth (2011), a palavra qualidade não apresenta uma definição objetiva,
possui, na verdade, um conceito subjetivo, ligado diretamente à percepção individual
das pessoas e influenciado por fatores como: cultura, modelos mentais e necessidades e
expectativas pessoais. Para Deming (1982) "...a qualidade só pode ser definida em
termos de quem a avalia". Assim, qualidade pode ser definida como um conceito
intrínseco a quaisquer relacionamentos envolvidos na prestação de serviço, ou a
percepções de produtos de natureza intelectual, artística, emocional e vivencial (ROTH,
2011). Para Longo (1996), apesar de ser um valor conhecido por todos, qualidade é
definida de forma diferenciada por diferentes grupos ou camadas da sociedade — a
percepção dos indivíduos é diferente em relação aos mesmos produtos ou serviços, em
função de suas necessidades, experiências e expectativas.
Embora qualidade seja, normalmente, utilizada para significar excelência na
entrega de um produto ou serviço, segundo Garvin (2002), a qualidade de um
produto/serviço, pode ser definida como algo que, por meio de métricas que forneçam
informações vitais sobre a qualidade do processo, produto, atividade ou recurso, seja
passível de ser mensurado.
A partir da década de 1960, a produção mundial apresenta recuperação de
produção e a competitividade passa a ser prioritária para as empresas, iniciando foco na
melhoria da coordenação entre as necessidades dos produtos e as necessidades dos
planos de produção desses produtos. Assim, qualidade passa a ser percebida de forma a
englobar os processos de trabalho de toda a organização iniciando a ‘Era da Garantia da
Qualidade’ (REID & SANDERS, 2005; ROTH, 2011; PIRES, 2000).
Esta percepção ampliou o escopo de atuação da qualidade nas organizações,
onde todos os departamentos passam a ter responsabilidade pelo sucesso da
organização.
Outros estudiosos importantes nas discussões acerca de melhoria de qualidade, tais
como: Juran, que organiza a qualidade em atividades de Planejamento, Controle e
Aperfeiçoamento; Crosby que cria a filosofia do “zero defeito”, na qual as pessoas
devem esforçar-se para fazer certo logo da primeira vez; Feigenbaum que introduz o
“Total Quality Control”, qualidade deixa de ser responsabilidade de um departamento e
passa a ser responsabilidade de todas as áreas e setores das empresas.

Dessa maneira, faz-se necessário entender o significado de qualidade na gestão
de projetos. Independentemente da organização, quando se fala sobre qualidade no
processo projetual, vale lembrar que o gerenciamento da qualidade no projeto deve ser
direcionado para os processos de gerenciamento do projeto e para o produto ou serviço
final do projeto que será realmente entregue. Tal constatação é fundamental para
perceber que a qualidade, no desenvolvimento de projetos, é orientada por variáveis
internas e externas ao projeto, assegurando que os projetos sejam concluídos com a
qualidade desejada (BARROS, 2015).
Vale ressaltar a importância da relação entre qualidade e o processo de inovação,
visto que ambos motivam e incrementam as possibilidades de soluções, tanto pela
apresentação de novos desafios a serem superados, quanto pela agregação de valores
aos projetos. Contudo, a inovação desprovida de qualidade implica em resultados
superficiais e não reconhecidos pelo mercado consumidor. Sendo assim, a convergência
entre qualidade e inovação cria valor, reforça as vantagens competitivas e implica,
diretamente em melhoria competitiva das organizações.
“Inovação relaciona-se com a criação ou alteração da
percepção da qualidade de um produto pelo consumidor, ou
com uma nova maneira de se produzir algo”
(SCHUMPETER, 1982)

2.3 Gestão da Inovação
O ambiente com que se defrontam as empresas atualmente tem sido
caracterizado por complexidade, dinamicidade e incerteza cada vez maiores. Esse
cenário pode ser mais facilmente compreendido com a análise de uma breve evolução
do tempo de permanência das organizações no índice Standard & Poor’s (S&P), das
maiores empresas norte-americanas. Criado em 1920, as empresas da primeira lista
ficaram no índice em média 65 anos. Já em 1998, a média de permanência no S&P 500
havia caído para 10 anos. De acordo com Richard Foster, se a história for um guia, nos
próximos 25 anos, menos de um terço das atuais 500 empresas continuarão fazendo
parte do S&P 500.
O advento da gestão da qualidade abordado anteriormente, e sua consolidação,
elevou as empresas a um novo patamar de eficiência operacional e de sua
profissionalização,

os

diversos

padrões,

técnicas

e

conceitos

colaboraram

significativamente para a transformação da produção, aumentando a produtividade e a
confiabilidade.
Entretanto, adotadas em larga escala, essas técnicas acabaram por tornar as
empresas semelhantes entre si, focadas em custo, altamente produtivas, mas pouco
diferenciadas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup junto a 500 executivos
evidencia esse fato: a grande maioria considera que as estratégias de seus concorrentes
estavam cada vez mais semelhantes às suas. O conteúdo das estratégias está
convergindo para um mesmo padrão numa série de setores. Atuando com estratégias
idênticas, as empresas optam apenas por melhorar sua eficiência operacional, o que é
insuficiente para obter e sustentar desempenho superior e garantir crescimento acima
dos concorrentes.
Essa similaridade provocada pela adoção de padrões comuns gerou forte pressão
pela diminuição de custos, ocasionando uma queda sensível nas margens de lucro das
empresas de praticamente todos os setores da economia. Assim, segundo Scherer (2011)
o contexto empresarial tem resultado numa competição acirrada, num jogo de soma
negativa, onde até mesmo os que antes venciam, hoje perdem, ou ganham cada vez
menos.
O desafio que se apresenta às empresas e suas lideranças é, a partir do esforço
realizado em busca da qualidade nos seus processos, como compensar o ciclo de
redução de custos e de margens e se destacar pela alta competitividade? A resposta pode
estar na inovação, buscando novos resultados através de novas estratégias, de novas
ideias, de novas ações.
A inovação é vista como fator essencial para a competitividade no ambiente
empresarial, dessa importância surge a todo momento diversos estudos e prescrições,
alguns deles inexequíveis, especialmente por empresas de pequeno porte ou
profissionais liberais, que são obrigados a realizar produto de qualidade, mas que
precisam se diferenciar no mercado para se manterem competitivas.
A literatura sobre gestão da inovação é plena de modelos, casos explicativos,
concepções teóricas e “procedimentos práticos”, que muitas vezes são contraditórios, ou
exigem uma estrutura organizacional robusta para sua execução. Como resultado disso e
do surgimento cada vez mais frequente de pequenas empresas é comum associarem
inovação ao improviso.
Diante dessa incorreta, porém comum associação de inovação ao improviso é
fundamental que o termo inovação seja corretamente conceituado nesse trabalho para

melhor compreensão das estratégias e ferramentas de gestão da inovação abordadas
mais adiante.
Inovação segundo o Manual de Oslo, OCDE (2005) é a introdução de um bem
ou serviço novo ou significativamente melhorado, no que se refere às suas
características ou usos previstos, ou ainda, à implementação de métodos ou processos
de produção, distribuição, marketing ou organizacionais novos ou significativamente
melhorados.
Observando o Manual de Oslo é possível perceber que a inovação proposta por
esse documento é fortemente alinhada com a observação feita neste trabalho, ou seja a
inovação é baseada no conhecimento, portanto passiva de imprecisões:
Considera-se a inovação de uma perspectiva ampla. Uma visão “baseada em
conhecimento” concentra-se nos processos interativos através dos quais o conhecimento
é criado e trocado dentro das empresas e entre empresas e outras organizações.
Os estudos sobre inovação remetem ao trabalho de Schumpeter (1982), que
atribuiu a ela o papel fundamental de impulsionar o progresso econômico através do
progresso tecnológico. Schumpeter (1982) criou ainda uma linha divisória entre dois
tipos de descobertas: a invenção e a inovação, estabelecendo que a inovação se
diferencia por estar vinculada um ganho econômico.
Outra associação desarranjada, porém, corriqueira é de que a inovação está
intimamente relacionada com a criatividade, levando a entender que “profissionais
inovadores são gênios” e que por ser algo espontâneo, não pode ser estudado como
ciência ou não pode ser trabalhado por meio de técnicas e padrões. Essa associação é
facilmente refutada por meio de diversas técnicas, como a TRIZ.
Criada por Altshuller (1984), a TRIZ, que significa Teoria da resolução
inventiva de problemas, foi desenvolvida sobre uma vasta base de pesquisa, abrangendo
centenas de milhares de invenções em diferentes áreas, as principais definições da TRIZ
são:
Os padrões generalizáveis na natureza das soluções inventivas; e
As características distintivas dos problemas que essas invenções superaram. Junto com
a TRIZ a pesquisa de Altshuller (1984) chegou a três principais conclusões:
1. Os problemas e soluções se repetem entre a indústria e a ciência;
2. Os padrões de evolução técnica também se repetem entre a indústria e a ciência
3. As inovações usaram efeitos científicos externos ao campo em que foram

desenvolvidas.
Em termos práticos é possível afirmar que na TRIZ as descobertas são utilizadas
para criar e melhorar os produtos, serviços e sistemas, através dos chamados princípios
inventivos.
Conforme abordado nos parágrafos anteriores a inovação não é fruto de geração
espontânea, nem criada no vácuo: é antes de tudo resultado de intenções deliberada e
gerada num ambiente propício, num terreno fértil onde as ideias prosperam.
Estudos recentes concluem que empresas inovadoras encoraja seus membros a
operar com autonomia, recompensa as pessoas por suas ideias, valorizam os talentos
individuais, demonstra resiliência face aos obstáculos, prospera em ambientes
turbulentos. Como consequência, essas empresas respondem rapidamente às demandas
externas, desenvolvem novas ideias, aumentam a eficiência, melhoram o atendimento
ao cliente e geram maiores lucros.
O grande desafio está em configurar um ambiente organizacional que possibilite a
inovação a partir de um processo gerenciável, em outras palavras, o grande desafio está
em como gerenciar a inovação de maneira deliberada.

2.3.1 Inovação sob o Modelo VRIO
Outra forma de se perceber a inovação em processos e produtos é por meio do
Modelo VRIO, desenvolvido por Barney e Hesterly (2007), o Modelo VRIO é
detalhado como uma ferramenta de análise interna de fraquezas e forças das empresas,
permitindo identificar o potencial de cada recurso e capacidade de gerar vantagem
competitiva. Os autores propõem a avaliação dos recursos das organizações
(financeiros, físicos, individuais e organizacionais) de acordo com o modelo VRIO, de
maneira a classifica-los como valiosos, raros, difíceis de imitar e exploráveis pela
organização. Para isso, utilizam a tabela adaptada abaixo para facilitar a visualização do
potencial de cada recurso de gerar vantagem competitiva.

O Recurso ou Capacidade é

Consequentemente

Valioso

Raro

Difícil de imitar

Organizável

Implicações competitivas

Não
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Sim
Sim

Não
Não
Não
Sim

Não
Sim
Sim
Sim

Desvantagem Competitiva
Paridade Competitiva
Vantagem Competitiva Temporária
Vantagem Competitiva Sustentável

Tabela 02 – Modelo VRIO (Fonte: Barney e Hesterly, 2007)

2.3.2 Gestão e Estratégias de Inovação
De acordo com Sherer (2009), muitas empresas possuem planejamento
estratégico, mas não possuem uma estratégia. A estratégia da organização é muito mais
que um simples plano. É um processo continuado de decisões, um fio condutor das
ações, uma clara definição da direção a seguir. Para otimizar a contribuição da inovação
nos resultados de uma empresa, é necessário alinhar estratégia de negócios com
estratégia de inovação. A definição de como a empresa pretende usar a inovação como
instrumento estratégico é o início de tudo, porém não suficiente.
Carlomagno (2009) afirma que a melhor forma de deixar a criatividade fluir é
não estabelecer parâmetros. No entanto, pesquisas recentes e consultorias evidenciam
que estabelecer um direcionamento coerente e amplo pode ser ainda mais forte na
catálise de oportunidades de inovação.
Ao invés de partir do zero, as empresas apontadas como inovadoras têm adotado
um conjunto de “temáticas” para guiar a ação de seus colaboradores e parceiros. Essa
dinâmica cria uma infraestrutura básica que, ao invés de retrair, provê um caminho para
a inovação com a estratégia no processo de geração de ideias.
Outra característica observada em empresas inovadoras é a adoção de objetivos
e metas para gerenciar as iniciativas inovadoras. Ainda que exista alta incerteza na
execução dos processos, e que tais ações tenham uma tendência natural de risco, metas e
expectativas de resultados oferecem um parâmetro às atividades inovadoras.
Ainda que a inovação possa ser percebida como independente da criatividade, e
que empresas podem não depender de “mentes criativas”, para serem inovadoras, é
possível analisar uma forte relação entre esses temas, de modo que a criatividade em
diversos segmentos da sociedade seja percebida como a “mola propulsora” da inovação.

2.3.3 A Criatividade na Construção da Inovação
Segundo Gurgel (2006) desde os primórdios da humanidade o ser humano é
dotado de um dom singular: mais do que executor, o homem é formador, capaz de
estabelecer relacionamentos entre os múltiplos elementos em seu contexto. Ao associar
estes elementos, o homem passou a configurá-los em sua experiência e lhes deu
significados. De acordo como Todd (2013) criar é basicamente formar e, portanto,
abrange a capacidade de compreender, de relacionar, de ordenar, de configurar e dar um
significado. Foi esse processo de adaptação e criação de soluções que garantiu a
existência do homem no planeta.
Hoje, essa capacidade de adaptação – está muito mais relacionada a mudanças
técnicas, culturais e econômicas. E é essa capacidade de adaptação que vem fazendo a
criatividade ganhar um papel de “arma indispensável” nesta guerra de revoluções
tecnológicas, mudanças constantes, instabilidade, velocidade e acúmulo de informações,
entre outras variáveis do mundo contemporâneo.
Frente a esta realidade, Bilich (2004) alerta que, cada vez mais, restará aos
homens as atividades de pensamento criativo, pois cada vez mais, não só o trabalho
físico está sendo encampado pelas máquinas, como também, o trabalho mental rotineiro
está sendo delegado aos software e computadores.
Seguindo esta linha, Parolin (2003) defende que o anseio de criar é um dos
desejos básicos do ser humano, mas está sendo sufocado com o paradigma da
modernidade, que apregoa que a motivação do ser humano para o trabalho é
preferencialmente econômica, fundamentada na máxima estandardização dos produtos,
especialização das tarefas, divisão das atribuições e sincronização do tempo.
Nesse contexto, a inovação, embora fortemente dependente da criatividade, é
obtida a partir de algumas ferramentas.

“A criatividade, pode ser considerada como o componente
conceitual da inovação, ao passo que a inovação
englobaria a concretização e aplicação das novas ideias. ”
(ALENCAR, 1996)

2.4 Ferramentas de Gestão da Inovação
Diferentes trabalhos exigem diferentes ferramentas para serem executados. Essa
premissa não é nem será unicamente confinada nas ciências exatas ou naturais. Também
as ciências sociais e especialmente a “ciência da gestão” requer um conjunto de
ferramentas adequadas para sua aplicação. Diversas profissões utilizam de ferramentas,
modelos teóricos de aplicação prática para acelerar processos, aumentar precisão de
diagnóstico e orientar tomada de decisões.
No campo da gestão, há teorias descritivas que auxiliam a compreender o fenômeno
e teorias prescritivas que possibilitam prever comportamentos futuros. Em síntese, as
teorias servem para:
•

1° Entender o presente (o que está acontecendo e por quê)

•

2° Ajudar a prever (pensar no futuro)

•

3° Separar aspectos centrais de aspectos secundários (núcleo vs periferia)

Antes de conhecer as ferramentas de trabalho que serão abordadas nessa seção é
importante compreender de onde surgem as ferramentas gerenciais e como elas são
desenvolvidas.
O processo de criação das ferramentas gerenciais de alto nível é precedido por uma
longa caminhada de desenvolvimento e aplicação de modelos teóricos. O processo
científico é utilizado para refinar hipóteses e transformá-las em prescrições passíveis de
serem utilizadas no dia-a-dia de uma empresa. Essa aplicação da teoria desenvolvida dáse a partir de um conjunto de ferramentas que permitem aos gestores entender e agir
sobre determinada realidade.
No caso das ferramentas a seguir apresentadas, elas foram produto de pesquisa e
aplicação de diferentes pesquisadores internacionais especializados em gestão da
inovação. Na apresentação de cada uma das ferramentas será feita uma síntese e
explanado sobre seu foco de aplicação (CARLOMAGNO, 2009).

2.4.1 Octógono da Inovação
O octógono da inovação é uma ferramenta que auxilia tanto o diagnóstico do
potencial de inovação quanto o desenho das práticas de gestão para melhorar seu
desempenho. Estruturado em função de 8 dimensões, apresenta os principais pontos a
serem administrados para incrementar a produtividade da inovação (BIGNETTI, 2008).

Figura 02 – Octógono da Inovação. (Fonte: SHERER, 2003)
As oito dimensões da inovação tratam dos aspectos listados abaixo:
1. Estratégia de inovação: Como a empresa articula o direcionamento das iniciativas
de inovação?
2. Liderança para inovação: O quão claro é o entendimento das lideranças quanto à
necessidade e a relevância da inovação? De que forma as lideranças apoiam o
ambiente de inovação?
3. Cultura de inovação: O que a alta gestão diz e faz para criar um ambiente que
estimule a inovação?
4. Relacionamentos para inovação: De que forma a organização utiliza parceiros,
clientes e concorrentes na geração e refinamento de ideias.
5. Estrutura para inovação: Onde está localizada a atividade de inovação e como ela
é organizada?
6. Pessoas para inovação: Como é o apoio à inovação, seus incentivos e
reconhecimentos?
7. Processo de inovação: Como são as oportunidades de inovação são geradas,
desenvolvidas e avaliadas?
8. Funding para inovação: Como as iniciativas de inovação são financiadas?

2.4.2 Radar da Inovação
O radar da inovação é uma ferramenta destinada a identificar, comparar e
planejar os tipos de inovação que uma empresa quer priorizar. A ferramenta está

estruturada em função de um radar que apresenta 12 dimensões, e três níveis de
intensidade (Sawhney, 2009).
Considerando que as inovações podem ser incrementais ou radicais, autônomas
ou sistêmicas e que há diferentes dimensões em que é possível inovar, os pesquisadores
da Kellogg Business School, desenvolveram o radar da inovação, mostrado na figura
abaixo. Dessa forma, os diferentes tipos de inovação, quanto a sua dimensão,
intensidade e dependência podem ser analisados usando uma única ferramenta.

MELHORIA

INOVAÇÃO INCREMENTAL

INOVAÇÃO RADICAL

Figura 03 – Radar da Inovação. (Fonte: CARLOMAGNO, 2009)

2.4.3 Cadeia de valor da inovação
A cadeia de valor da inovação é definida pelo seu autor como sendo uma
ferramenta para gestão da inovação e tem como objetivo, melhorar o desempenho das
diferentes etapas do processo de transformação de ideias em inovações. O quadro a
seguir apresenta a ferramenta.
Geração de novas ideias,
oportunidades e negócios. Análise de
tendências e reutilização de velhas
ideias

Avaliação de potencial,
aprimoramento dos
conceitos,
acompanhamento e
dfinição.

Prototipagem, Redução
de incerteas
refinamento final,
alocação de recursos,
planejamento mais
aprofundado

Figura 04 – Cadeia de valor da Inovação. (Fonte: SHERER, 2003)

Aceleração das
iniciativas, escala aos
projetos, avaliação pósimplementação.

Apesar das estratégias citadas anteriormente se mostrarem eficientes no
ambiente operacional das empresas, não é difícil constatar que essas ferramentas foram
moldadas visando empresas com estrutura robusta, portanto um cenário diferente do que
é encontrado em startups de base tecnológica, outra observação que se faz nessas e em
outras ferramentas de gestão da inovação é que elas são baseadas no que (Carvalho,
2009) considera como gestão da rotina, ou seja, essas ferramentas inserem novas formas
de se aferir os resultados do negócio. Porém quando a inovação trata do
desenvolvimento de novos produtos ou serviços é recomendável a aplicação de
ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos.

3 Gerenciamento de Projetos
Antes de abordar o conceito de gerenciamento de projetos é necessário um
entendimento do que pode ser considerado um projeto. De acordo com a 5ª edição do
guia PMBOK (2013), projeto é definido como um esforço temporário empreendido para
criar um produto, serviço ou resultado único. A natureza temporária dos projetos indica
que eles têm um início e um término definidos. O término é alcançado quando os
objetivos do projeto são atingidos ou quando o projeto é encerrado por que os seus
objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto
deixa de existir.
Cada projeto cria um produto, serviço ou resultado único. O resultado do projeto
pode ser tangível ou intangível. Embora elementos repetitivos possam estar presentes
em algumas entregas e atividades do projeto.
Ainda segundo o PMBOK (2013), gerenciamento de projetos é a aplicação do
conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender
aos seus requisitos.
O gerenciamento de um projeto normalmente inclui, mas não se limita a:
•

Identificação dos requisitos

•

Abordagem das diferentes necessidades, preocupações e expectativas das partes
interessadas no planejamento e execução do projeto;

•

Estabelecimento,

manutenção

e

execução

de

comunicações

ativas

e

colaborativas entre as partes interessadas
•

Gerenciamento das partes interessadas visando o atendimento aos requisitos do
projeto e a criação das suas entregas;

•

Equilíbrio das restrições conflitantes do projeto incluem, mas não se limitam, a:
o Escopo
o Qualidade
o Cronograma
o Orçamento
o Recursos, e
o Riscos.
Devido ao potencial de mudanças, o desenvolvimento do plano de

gerenciamento do projeto é uma atividade iterativa elaborada de forma progressiva ao
longo do ciclo de vida do projeto. Por entender que o projeto está sujeito à mudanças ao
longo da execução, a visão de que o planejamento deve vir antes da execução está fora
de cogitação na prática de gerenciamento de projetos.
A elaboração progressiva envolve a melhoria contínua e o detalhamento de um
plano é feito conforme as informações são mais detalhadas e específicas.
Mesmo conhecendo a natureza de projetos que requer flexibilidade na gestão, é comum
observar empresas que descartam o uso de técnicas específicas para gerenciamento de
projetos, utilizando técnicas de gerenciamento adaptadas de outras áreas da gestão com
gestão financeira, ou gestão de pessoas para a gestão de projetos. Essa realidade,
segundo Teles (2005) se dá por dois motivos, o primeiro motivo é o desconhecimento
de gestão de projetos e o segundo motivo é por perceber que essas práticas são de certa
forma inflexíveis em projetos de grande incerteza ou onde o escopo do projeto não é
possível de ser detalhado no início, esses projetos podemos considera-los como projetos
de inovação.

3.1 Gerenciamento de Projetos de Inovação
Projetos nos quais o gestor está habituado a gerenciar exigem um conjunto de
métodos para a execução, em projetos desse tipo, as incertezas são facilmente
identificáveis, as variáveis centrais controláveis e os resultados previamente conhecidos,
ou pelo menos esperados, esses projetos apresentam diversas características que podem
ser delineadas nas fases iniciais e, portanto, podem ser gerenciados com ferramentas já
consolidadas de gerenciamento de projetos.
Porém, projetos de inovação podem ser compreendidos como apostas no futuro,
nesses casos ferramentas clássicas de gerenciamento de projetos podem não ser

aplicáveis, pois essas ferramentas são baseadas na estabilidade do ambiente, incoerentes
com projetos de inovação, que lidam com alto nível de incerteza e ambiguidade.
Enquanto projetos operacionais são embasados no tripé planejamento-desenvolvimentoresultado, os projetos de inovação podem ser embasados em um outro tripé que seria
experimentação-descoberta-aprendizado. Essa comparação pode ser constatada na
tabela a seguir proposta por (Scherer, 2009)

Foco dos projetos
Horizonte de tempo
Nível de incerteza
Enfoque de gestão

Projetos Operacionais
Melhoria contínua
Curto prazo
Baixo
Planejamento e execução

Projetos de Inovação
Apostas no futuro
Longo prazo
Alto
Experimentação e aprendizado

Tabela 03 – Projetos Operacionais vs Projetos de Inovação (Fonte: SCHERER, 2009)
Quando o nível de incerteza sobre o comportamento do consumidor, o nível de
adoção do produto, as respostas dos concorrentes, a viabilidade técnica ou econômica é
alta, é preciso sistematizar um processo de aprendizado sobre as questões desconhecidas
para que sejam elucidadas em tempo hábil.
Ao final do processo de experimentação – descoberta – aprendizado que de certa
forma se assemelha ao processo de tentativa e erro, porém com uma abordagem
estruturada, o gestor deve ter sanado suas dúvidas e tomar uma decisão sobre o rumo do
projeto, se optar por abortar o projeto, terá investido poucos recursos e angariado muito
aprendizado. Se a opção for por seguir adiante, terá desenvolvido uma ideia muito mais
robusta.
“Em se tratando de inovação, a única certeza é que o resultado
final será diferente do que havia sido idealizado inicialmente. ”
(Carlomagno, 2009)

3.2 Definição de Sucesso em Projetos
Segundo Carvalho (2009) um projeto pode ser considerado de sucesso quando o
mesmo é entregue conforme esperado no prazo determinado e valor orçado. Porém,
segundo a própria autora, essa visão de sucesso em projetos nos tempos atuais precisa
ser revisada. Essa necessidade de revisão se dá pelo questionamento de que até que
ponto um projeto entregue com o escopo atendido dentro do prazo e orçamento, mas
que a nível de negócios não tenha gerado benefícios, pode ser considerado um sucesso?

E se um projeto tiver gerado vendas, mas que para chegar ao mercado tenha sido
necessário um acréscimo substancial no cronograma ou orçamento, pode ser
considerado sucesso?
Quando adotamos a premissa de que alterar o escopo do projeto é muito custoso,
ou que qualquer tipo de alteração no escopo irá impactar no prazo e custo de
desenvolvimento e isso seria compreendido como insucesso do projeto, ficamos
tendenciosos em adotar processos mais rígidos, nos quais tenhamos conhecimento exato
daquilo que precisa ser implementado; e após implementado, que tenhamos a certeza de
que o produto atende às especificações. Ou seja, não há margem para erros, dado que
estes, segundo essa ótica, representam um custo muito alto e que precisa ser evitado.

3.3 Definição de Sucesso em Projetos de Inovação
Em projetos de inovação não podemos dissociar a questão da gestão do projeto
com o negócio gerado pelo mesmo. Não se pode pensar apenas em eficiência. Se um
projeto for gerenciado unicamente com foco na eficiência, gerará um ambiente hostil a
inovação, a equipe certamente terá medo de alterar o que foi acertado, o escopo de um
projeto de inovação não pode ser refém das restrições estabelecidas no início do projeto.
Portanto enquanto projetos “convencionais” podem ser observados como bemsucedidos quando são concluídos dentro do escopo, prazo e custo estabelecidos. Um
projeto de inovação a definição de sucesso seria diferente, um projeto precisa gerar
valor de negócio para a empresa ou organização proprietária do projeto.
Valor de negócio, segundo o PMBOK (2013), é um conceito único para cada
organização. O valor de negócio é definido como o valor inteiro do negócio, a soma de
todos os elementos tangíveis e intangíveis. O valor pode ser criado através do
gerenciamento eficaz de operações contínuas. Entretanto, através do uso eficaz do
gerenciamento de projetos, as organizações estarão capacitadas a empregar processos
confiáveis e estabelecidos para atingir os objetivos estratégicos e obter maior valor de
negócio de seus investimentos, Carvalho (2009) resume que através de boas práticas de
qualidade no gerenciamento de projetos as empresas estarão aptas a se diferenciarem no
mercado.

3.4 Gerenciamento da Qualidade do Projeto
Segundo o PMBOK (2017), gerenciamento da qualidade do projeto inclui os
processos para incorporação da política de qualidade da organização com relação ao
planejamento e controle dos requisitos de qualidade do projeto e do produto para
atender as expectativas das partes interessadas. O gerenciamento da qualidade do
projeto também oferece suporte às atividades de melhoria contínua de processos quando
realizadas em nome da organização executora.
Ainda de acordo com o PMBOK (2017) os processos de gerenciamento da qualidade do
projeto são:
a) Planejar o gerenciamento da qualidade – O Processo de identificar os
requisitos e/ou padrões da qualidade do projeto e suas entregas, e documentar
como o projeto demonstrará a conformidade com os requisitos e/ou padrões de
qualidade
b) Gerenciar a qualidade – O Processo de transformar o plano de gerenciamento
da qualidade em atividades da qualidade executáveis que incorporam no projeto
as políticas de qualidade da organização.
c) Controlar a qualidade – O processo de monitorar e registrar resultados da
execução de atividades de gerenciamento da qualidade para avaliar o
desempenho e garantir que as saídas do projeto sejam completas, corretas e
atendam as expectativas do cliente.
Diante dos processos envolvidos no gerenciamento da qualidade de projetos, fornecidos
pelo PMBOK (2017), fica constatado que dos três, apenas o terceiro processo tem uma
visão no cliente, tendo os demais processos uma visão mais interna da equipe executora
do projeto.
Essa abordagem que apesar de divergir da maneira como diversos autores entendem por
gestão da qualidade, inclusive alguns deles sendo citados no tópico 2.2 Contexto
histórico de qualidade e gestão da qualidade. É fortemente abordada em diversos
segmentos do mercado como forma de garantia da qualidade, entre as quais podemos
citar a Engenharia de Software.

4 Engenharia e Desenvolvimento de Software
De acordo com Lobo, (2009) A engenharia de software é uma ciência que estuda
metodologias e padrões de desenvolvimento de softwares, e que a engenharia de
software tem sido uma aliada indispensável às empresas de diversos segmentos, pois
define métodos sistemáticos para o desenvolvimento de software, buscando melhorar e
amadurecer as técnicas e ferramentas utilizadas no ambiente de desenvolvimento.
Lobo (2009) defende ainda que para construir um software de qualidade, é
necessária uma disciplina aplicada por toda a equipe de colaboradores envolvidos no
projeto do sistema.
Brooks (2009), por sua vez defende o desenvolvimento de software de forma diferente
da defesa feita por Lobo (2009) acerca da engenharia de software. Desenvolvimento de
software é uma arte e demanda criatividade, só traz bons frutos se for embasada em
muita técnica, conhecimento científico, raciocínio lógico-matemático e boas práticas de
engenharia.
Diante desse cenário no qual os métodos de planejamento são defendidos por alguns
pesquisadores como processos sistemáticos enquanto a execução é defendida por outros
como algo mais orgânico, como garantir qualidade e inovação no processo de
desenvolvimento de software?
Para responder a essa pergunta é importante analisar que quem desenvolve softwares
são seres humanos, quase sempre trabalhando em grupos heterogêneos, em torno de um
projeto comum; com isso, as interações sociais entre as pessoas envolvidas no projeto e
suas características individuais têm um papel fundamental no sucesso do projeto.
Tudo isso faz com que o desenvolvimento de software seja muito menos previsível e
mais difícil de gerencias do que outras atividades de construção que geram como
produto final um bem material. Software são ideias, bens imateriais, um produto
puramente intelectual.
Partindo dos princípios citados anteriormente foi que muitas ideias não convencionais
serviram de base para a criação, no final da década de 1990, de uma nova escola de
desenvolvimento de software, o manifesto ágil. Os cada vez mais populares métodos
ágeis de desenvolvimento de software apresentam, de forma sistematizada, um conjunto
de boas práticas para a criação de software de qualidade de forma ágil e adaptativa.

4.1 Consequências dos Métodos Clássicos no Desenvolvimento de
Software
Conforme descrito nas seções anteriores, processos baseados em modelos
industriais se mostram “contra-inovativos”, por não permitirem uma flexibilização na
execução do escopo. Periodicamente o Sandish Group publica o Chaos Report.
Segundo o próprio Standish Group o Chaos Report é um relatório que serve de base
para a academia e para o mercado sobre o êxito em processos de desenvolvimento de
software (STANDISH GROUP, 2016).
Para fins de classificação o Standish Group considera como bem-sucedido um
projeto que tem seu escopo atendido por inteiro, finalizado no prazo e orçamento
estabelecidos no início (STANDISH GROUP, 2014).
Fazendo uma análise das últimas publicações do Chaos Report é possível observar que
ao longo dos anos a tecnologia da informação evoluiu, porém por muito tempo os
resultados em projetos de software se mantiveram insatisfatórios. Nos resultados do
primeiro relatório, o percentual de projetos fracassados chegava a ser o dobro do
percentual de projetos considerados bem-sucedidos. Os resultados mostram também que
somente a partir do ano de 2002 o percentual de projetos considerados bem-sucedidos
passou a ser superior que o percentual de projetos considerados fracassados
(STANDISH GROUP, 2015).
Margens!!!
1994
15%
53%

1996
24%
34%

1998
20%
44%

2000
24%
50%

2002
32%
53%

2004
29%
54%

2006
34%
47%

2009
32%
44%

2010
32%
48%

2011
29%
49%

2012
27%
56%

2013
31%
50%

2014
28%
55%

2015
29%
52%

32%

42%

36%

26%

15%

17%

19%

24%

20%

22%

17%

19%

17%

19%

Projetos bem-sucedidos
Projetos parcialmente fracassados
Projetos fracassados

Tabela 04 – Sucesso em projetos de software (Fonte: CHAOS REPORT, 2015)

4.2 Consequências dos Métodos Ágeis no Desenvolvimento de Software
No ano de 2001 os chamados métodos ágeis de desenvolvimento foram
estabelecidos, e a partir de então um número cada vez maior de empresas passaram a
adotar diferentes metodologias ágeis em seus projetos de software. Teles (2005) afirma
que essa adoção aos métodos ágeis foi fundamental para o aumento de projetos
considerados bem-sucedidos.
Essa afirmação se mostrou verdadeira a partir da tabela comparativa entre os
métodos clássicos e ágeis disponível na última versão do Chaos Report, que contempla
o período de 2011 a 2015 (STANDISH GROUP, 2016).
Tamanho
Todos os tamanhos
Projetos Grandes
Projetos Médios
Projetos Pequenos

Abordagem
Ágil

Bem-sucedidos
39%

Clássico
Ágil
Clássico
Ágil
Clássico
Ágil
Clássico

11%
18%
3%
27%
7%
58%
44%

Resultados
Parcialmente fracassados Fracassados
52%
9%
60%
59%
55%
62%
68%
38%
45%

29%
23%
42%
11%
25%
4%
11%

Tabela 05 – Ágil vs Clássico em projetos de software (Fonte: CHAOS REPORT, 2015)

4.3 Qualidade de Software
Segundo o SWEBOK (2004), qualidade de software é uma área do
conhecimento da engenharia de software que pode se referir a: “as características
desejadas de produtos de software, a extensão em que um produto de software em
particular possui essas características e aos processos, ferramentas e técnicas que são
usadas para garantir essas características”.
Existem muitas definições gerais sobre qualidade que podem ser aplicadas
diretamente a qualidade de software. Segundo a norma ISO 9000 (2000), qualidade é "o
grau em que um conjunto de características inerentes a um produto, processo ou sistema
cumpre os requisitos inicialmente estipulados para estes". Já Juran (1997), um dos
principais autores sobre o assunto, tem duas definições para qualidade “a característica
dos produtos que atendem as necessidades dos clientes, e, assim, proporcionar a
satisfação do mesmo” e "qualidade é a ausência de deficiências”

A definição específica sobre qualidade de software mais difundida é a
encontrada nas normas ISO/EIC 9126-1 (2011) e ISO/IEC 25010 (2008), para as quais
qualidade é “a capacidade do produto de software em satisfazer as necessidades
implícitas e explícitas quando usado em condições específicas”.
A premissa básica dos estudos de qualidade é que a qualidade do produto
depende da qualidade do processo de desenvolvimento, desta forma, é comum que a
busca por um software de maior qualidade passe necessariamente por uma melhoria no
processo de desenvolvimento. Isso faz com que os conceitos de qualidade de software
estejam relacionados a estudos de qualidade nos processos de desenvolvimento de
software, sendo que os principais resultados nessa área são os modelos CMMI e
MPS.Br.

4.3.1 CMMI
O CMMI (Capability Maturity Model Integration ou Modelo Integrado de
Maturidade em Capacitação) é um modelo de referência que contém práticas (Genéricas
ou Específicas) necessárias à maturidade em disciplinas específicas (Systems
Engineering (SE - Engenharia de Sistemas), Software Engineering (SW - Engenharia de
Software), Integrated Product and Process Development (IPPD - Desenvolvimento
Integrado de Processo e Produto), Supplier Sourcing (SS - Selecção de Fornecedores)).
Detido pelo CCMI Institute, detido pelo ISACA. Desenvolvido pelo SEI (Software
Engineering Institute) da Universidade Carnegie Mellon, o CMMI é uma evolução do
CMM e procura estabelecer um modelo único para o processo de melhoria corporativo,
integrando diferentes modelos e disciplinas (CMMI, 2008).
O CMMI foi baseado nas melhores práticas para desenvolvimento e manutenção
de produtos. Há uma ênfase tanto em engenharia de sistemas quanto em engenharia de
software, e há uma integração necessária para o desenvolvimento e a manutenção.
A versão atual do CMMI (versão 1.3) foi publicada em 27 de outubro de 2010 e
apresenta três modelos:
a) CMMI for Development (CMMI-DEV) - voltado ao processo de
desenvolvimento de produtos e serviços.
b) CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ) - voltado aos processos de aquisição e
terceirização de bens e serviços.
c) CMMI for Services (CMMI-SVC) - voltado aos processos de empresas

prestadoras de serviços.
Uma das premissas do modelo é "A qualidade é influenciada pelo processo", e seu foco
é "Melhorar processo de uma empresa"(CMMI, 2008).

4.3.2 MPS.BR
O MPS.BR ou Melhoria de Processos do Software Brasileiro é simultaneamente
um movimento para a melhoria da qualidade (Programa MPS.BR) e um modelo de
qualidade de processo (Modelo MPS). Voltado para a realidade do mercado de
pequenas e médias empresas de desenvolvimento de software no Brasil, ele é baseado
em normas relacionadas aos processos de Engenharia de Software (ISO/IEC 12207) e
de desenvolvimento de software (ISO/IEC 15504) e compatível com o CMMI
(MPS.BR, 2012).
O projeto tem apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, da FINEP e do
Banco Interamericano de Desenvolvimento. No Brasil o projeto é desenvolvido pela
Softex, interagindo com as universidades e com o Governo Federal. Um dos objetivos
do projeto é replicar o modelo na América Latina, incluindo o Chile, Argentina, Costa
Rica, Peru e Uruguai (MPS.BR, 2012).
Uma das principais vantagens do modelo é seu custo reduzido de certificação em
relação às normas estrangeiras, sendo ideal para micro, pequenas e médias empresas,
que são a grande maioria no Brasil (MPS.BR, 2012).

4.3.2.1 Motivação do MPS.BR
O Brasil é um país cujo desenvolvimento de produtos de software está entre os
maiores do mundo, e a cada dia, aumenta o nível de exigência por parte dos clientes no
que diz respeito à qualidade e complexidade dos produtos. A partir deste ponto,
podemos observar que as empresas estão buscando cada vez mais a maturidade nos seus
processos de software para atingir padronizações de qualidade e produtividade
internacionais, que são essenciais para a sobrevivência no mercado de TI (MPS.BR,
2012).
Porém, o custo de uma certificação para uma empresa pode ser de até US$ 400
mil, o que se torna inviável para empresas de micro, pequeno e médio porte. Então, de

uma parceria entre a Softex, Governo e Universidades, surgiu o projeto MPS.BR,
(MPS.BR, 2012).
O MPS.BR está em conformidade com as normas ISO/IEC 12207 e 15504 e é a
solução brasileira compatível com o modelo CMMI (MPS.BR, 2012).

4.4 Inovação no Processo de Software, Agile UX
Tão importante quanto manter as etapas do processo de desenvolvimento de
software sob controle é permitir a inovação nos seus processos, especialmente em
projetos dos quais o cliente não tem definido com precisão a necessidade. Dessa forma
observou-se pertinente, em tratar nessa pesquisa abordagens que tratem além da
qualidade de software, mas da inovação em seus processos, para atender a esse quesito,
será abordada nos próximos parágrafos a metodologia Agile UX.
Segundo Chammas (2013) a abordagem Agile UX, nasceu no ambiente de
startups, representa a combinação entre a metodologia Agile de software com as
práticas de User Experience (UX) para o desenvolvimento de softwares. Preocupa-se
em desenvolver e testar com maior profundidade as funcionalidades, interfaces,
navegação e interação do produto com os usuários. Assim, em um curto espaço de
tempo, pequenos conjuntos de funcionalidades de software são entregues para que
sejam testados e validados com os usuários.
Dada a velocidade com que as entregas são estabelecidas, esse tipo de
abordagem, além de valorizar a integração entre designers e desenvolvedores, também
se preocupa em estabelecer uma intensa comunicação entre todas as partes envolvidas
em um projeto. Em contraposição a metodologias tradicionais (Cascata ou Waterfall),
na abordagem Agile UX, existe uma intensa integração entre as áreas ou especialidades
no processo de desenvolvimento de um produto, com o objetivo de eliminar qualquer
fricção entre essas áreas e, especialmente, entre as pessoas (SUTHERLAND, 2014).
Isso porque, as diferentes áreas são colocadas, muitas vezes literalmente, na
mesma mesa para que possam opinar e tomar decisões em conjunto.
Por se tratar de uma abordagem fruto da fusão de metodologia ágil de desenvolvimento
com técnicas oriundas do design de interface, é possível afirmar que a grande inovação
trazida nessa abordagem é seu foco que se encontra no usuário final do produto, de
modo que todo o processo seja pautado em torno do usuário do produto a ser entregue.
Segundo Sutherland (2014) é possível afirmar que o objetivo do Agile UX, através da

redução da circulação de documentos, está a também redução também nas etapas do
próprio processo de desenvolvimento, trazendo o cliente para o processo em todas as
etapas.
Ferramentas de gestão da qualidade de projetos de software como as propostas
pelo CMMI ou pelo MPS.BR e ferramentas para gestão da inovação em projetos de
software como AgileUX são aplicáveis em contextos ou etapas distintas do projeto,
porém é possível afirmar que elas são antagônicas, visto que uma delas tem uma visão
mais centrada no cliente sua satisfação com o produto desenvolvido (qualidade do
produto) e outra tem uma visão mais centrada na equipe de desenvolvimento e a
eficiência nos processos (qualidade do processo).
Esse antagonismo leva muitos gestores a adotarem em seus projetos medidas
que medidas radicais de modo a gerar desgaste. Quando as decisões do gestor são
pautadas com base na qualidade do produto, é comum que o desgaste seja gerado com a
equipe de desenvolvimento que em muitos casos se vê sobrecarregada com mais
demanda do que havia sido planejado inicialmente.
Já quando as decisões do gestor são pautadas com base na qualidade do
processo, é comum que o desgaste seja gerado com as partes interessadas e clientes, que
se veem limitados a não adicionar novos requisitos, e, portanto não atender plenamente
suas necessidades com o software.
Diante dessa situação, surge uma dificuldade comum na tomada de decisão,
pautar a qualidade do projeto sob a ótica do produto ou do processo? Em ambos os
casos há vantagens e desvantagens.
Como forma de resolver esse impasse a pesquisa propõe um framework de
gestão da qualidade e inovação em projetos, chamado de Framework QIn.

5 Framework de Qualidade e Inovação na Gestão de Projetos de
Software – Framework QIn
Projetos diferentes precisam de processos ou metodologias diferentes. O
caminho é investigar o problema, experimentar, inspecionar e adaptar soluções. O foco
em habilidades, comunicação e comunidade permite o projeto ser mais eficaz e mais
ágil do que quando focado em processos. (HIGHSMITH, 2012).

Silva (2015), afirma que não tem como gerenciar projetos sem prestar atenção
no mercado, demandas e tendências. Ninguém gerencia projetos de forma isolada. Os
projetos acontecem dentro de um contexto, uma empresa, uma instituição, uma entidade
maior com metas a serem atingidas, clientes a serem atendidos. Profissionais envolvidos
nos projetos precisam saber o que é importante para a instituição para a qual trabalham,
o desconhecimento disso pode fazer com que as pessoas tomem decisões erradas. Dessa
forma seguir planos rigorosos pode não ser salutar, isso por que ao longo do projeto o
mercado exigirá mudanças e o gestor precisa estar adaptado a essas mudanças.
Silva (2015) faz uma analogia ao aplicativo Waze no gerenciamento de projetos
“Ao longo do trajeto o Waze analisa continuamente o contexto e oferece ao usuário a
melhor rota”. O gestor de projetos de inovação precisa observar fatores internos ao
projeto como escopo, cronograma, orçamento, riscos, qualidade, recursos, bem como
fatores externos como concorrência, mercado consumidor, fornecedores, margens de
lucro e vendas.
Hoje em dia, informação e método sobre gerenciamento de projetos não fazem
falta, estamos sobrecarregados por guias, frameworks, metodologias e ferramentas:
PMBOK®, Prince2®, Agile, Kanban, Lean, dentre inúmeras outros. A cada dia, surge
um nome novo, um mindset novo, ou velhos paradigmas com roupagem nova.
Independentemente do método escolhido para conduzir um projeto, existe uma essência,
um fio condutor no processo de gerenciamento de projetos. Quando se acumula
conhecimento e experiência em gerenciamento de projetos não é difícil identificar o que
é mais relevante, apesar de que a relevância pode variar para cada tipo de projeto. A
diferença pode estar em estabelecer um roteiro genérico para a gestão dos projetos e de
acordo com o porte de cada projeto utilizar as ferramentas adequadas a cada etapa
estabelecida no roteiro.
Como forma de permitir que o projeto atenda aos critérios de inovação e
qualidade, diversos autores utilizam e recomendam diferentes ferramentas e técnicas de
gerenciamento de projetos para cada etapa, inclusive as etapas podem se diferenciar
para cada tipo de projeto dependendo de fatores como riscos e incertezas. Os capítulos
seguintes descrevem cada uma das etapas citadas anteriormente e as ferramentas e
técnicas extraídas de diferentes metodologias de gerenciamento de projetos em
diferentes projetos de inovação tecnológica no qual o autor participou como gestor,
além disso será abordado o impacto em termos de inovação e controle de qualidade em
cada projeto.

5.1 Aplicação do Framework QIn – Estudos de caso
Conforme abordado no capítulo anterior é possível intercambiar a inovação e a
qualidade em projetos de software, porém faz-se necessário analisar projetos nos quais
as etapas propostas no framework tenham sido aplicadas, e quais foram os resultados
obtidos nesses projetos, dessa forma o tópico atual tem como objetivo abordar o uso
dessa metodologia em quatro projetos de software conduzidos pelo autor desta pesquisa.
O primeiro projeto surgiu como projeto SpinOff, a partir da parceria do autor com
profissionais de educação e de gestão, o projeto tratava do desenvolvimento de uma
plataforma de educação, chamada de TreeOfBooks.
O segundo projeto desenvolvido para o Núcleo de Aprendizagem por
Competência (NAC) da Universidade Federal da Paraíba. O Projeto em questão tratava
do desenvolvimento do Sistema de Avaliação de Aprendizagem de Discente (SAAD).
O terceiro projeto abordado nesta pesquisa é o Sistema de Monitoramento da Evasão de
Alunos (SIMEA), desenvolvido em parceria firmada entre a Diretoria de Pesquisa e
Inovação do IFRN e a empresa do autor desta pesquisa.
O quarto projeto desenvolvido a partir da parceria entre o autor da pesquisa e
outro pesquisador do PPCTI, Augusto Veloso, servidor da secretaria de justiça e
cidadania do Estado de Pernambuco, o projeto intitulado de Sistema de Ressocialização
do Estado de Pernambuco (SIRESPE).
O roteiro de gerenciamento dos projetos definidos nesse trabalho é fruto de
pesquisas na área, bem como da experiência prática do autor da pesquisa. Ainda que
algumas etapas possam ocorrer simultaneamente, e que uma etapa dada como concluída
possa ser ajustada em um momento mais adiante, é necessário definir um roteiro com
começo, meio e fim. Essa definição é necessária para evitar que os projetos perdurem
por muito tempo e seu fim possa parecer algo inalcançável. No estudo de caso dessa
pesquisa o autor utilizou as etapas ilustradas na imagem a seguir e detalhadas mais
adiante.

Figura 05 – Framework Qin para gestão da inovação e qualidade
Apesar de quatro projetos serem abordados nessa seção da pesquisa, as etapas
propostas no framework serão abordadas em detalhes tomando como base o
TreeOfBooks, essa escolha se dá pelo fato do projeto ter sido utilizado como objeto de
estudo em diversas disciplinas ao longo do programa. Porém, cabe registrar que os
demais projetos, mesmo não sendo detalhados nesta pesquisa, seguiram o fluxo
proposto no framework com resultados semelhantes, aos que serão demonstrados nas
seções a seguir.

5.1.1 Estudo de Caso - TreeOfBooks
O avanço da educação a distância nos estabelecimentos de ensino e sua vocação
como “ferramenta de educação acessível” tem gerado as mais diversas expectativas e
experiências, embora a educação a distância, como metodologia de ensino não seja algo
novo, a adoção a esse método tem aumentado ao passo em que os dispositivos de acesso
à internet se tornam mais acessíveis. Porém, apesar dessa crescente aderência ao ensino
a distância, pesquisas mostram que as experiências em muitos casos são desalinhadas
com as expectativas iniciais, e os resultados obtidos geralmente ficam aquém das
expectativas iniciais.

Diante desta constatação, profissionais das áreas de educação, gestão e
tecnologia passaram a estudar possibilidades que pudessem amenizar o “déficit
educacional”, estreitando as expectativas iniciais com o conhecimento obtido durante os
estudos a distância.
A partir dessas pesquisas foi idealizado o projeto TreeOfBooks®, como uma
plataforma que objetivava a disponibilização de materiais educacionais em formato
interativo e dinâmico, a esse tipo de material foi dado o nome de Motion Books®.
Os motion books® permitem a interatividade entre o aprendente e o professor,
além de usar de diferentes meios para construir conteúdo, animações, narração, efeitos
sonoros e textos.

5.1.2 Estudo de Caso - SAAD
O SAAD caracteriza o ambiente de aprendizagem tecnológico do Sistema de
Aprendizagem em Ação para a educação em Administração, possui aderência a todas as
áreas da educação superior brasileira. O SAAD foi desenvolvido como uma plataforma
online com informações pessoais e acadêmicas dos alunos, que subsidia não apenas
ações de direcionamento em torno da carreira e da aprendizagem, como também dispõe
de módulos que auxiliam os docentes no planejamento e operacionalização de ações
voltadas para o ensino. Alguns recursos do SAAD envolvem a auto percepção sobre a
carreira, elaboração de planos de carreira e currículo, avaliação dos estilos de
aprendizagem, plataforma de casos para ensino, canal de vídeos, além do planejamento
de atividades de apoio à aprendizagem, pelo professor, como por exemplo questionários
de avaliação, gestão de atividades complementares, entre outros. Esse conjunto de
informações possibilitará acompanhar todo o desenvolvimento do aluno ao longo do
curso e também auxiliará os docentes na análise do perfil dos alunos e no planejamento
de ações de ensino a partir de perspectivas experienciais de aprendizagem centradas no
estudante.

5.1.3 Estudo de Caso - SIMEA
O SIMEA parte do princípio de que todo aluno do IFRN deve ser visto como um
investimento público, tão quanto uma obra pública de infra-estrutura, e da mesma forma
que uma obra de infraestrutura inacabada representa um desperdício de verba pública,
um aluno que se evade do curso sem sua devida conclusão, também representa um

desperdício de verba pública. Portanto é justificável o investimento em uma plataforma
que permita ouvir o aluno periodicamente e analisar sob diferentes óticas a possibilidade
de um determinado aluno evadir, a partir da percepção de que um aluno tem grandes
chances de evadir os profissionais alocados na observação poderão traçar ações para
evitar o desperdício do dinheiro público com a desistência do aluno.

5.1.4 Estudo de caso - SIRESPE
O Sistema de Reinserção Social do Sistema Prisional do Estado de Pernambuco
tem como objetivo unir esforços Governamentais e Empresariais com o fim de inserir
no mercado de trabalho cidadãos provenientes do sistema prisional do Estado de
Pernambuco. O SIRESPE disponibilizará um banco de atribuições profissionais e
supervisões periódicas realizadas por uma equipe multidisciplinar que facilitará a
aproximação entre empresas, reeducandos e sociedade. Nos regimes aberto e semiaberto
o reeducando se dirigirá ao local de trabalho externo, no caso do regime fechado, haverá
um local adequado, com segurança, para a empresa desenvolver suas atividades laborais
dentro do estabelecimento prisional. O Empresário que desejar contratar o reeducando,
após consulta ao sistema, bastará contatar à Secretaria Executiva de Ressocialização.

5.1.5 Validação da Tecnologia
5.1.6 Identificação das Partes Interessadas
Após alguns anos gerenciando projetos de desenvolvimento de software o autor
passou a identificar as partes interessadas logo no início do projeto, antes mesmo de
definir as tarefas e a equipe de desenvolvimento. Essa experiência mostrou que o
envolvimento das partes interessadas, ou stakeholders como é utilizado, pode ser
fundamental para o projeto. Conhecer quem são, qual seu grau de autoridade, influência
e interesse é importante para escolher a solução correta para o projeto, e assim decidir se
o caminho a seguir ao longo do projeto está em reduzir as incertezas ou experimentar
novas técnicas para gerar melhores resultados.
Como em projetos de software naturalmente envolve um alto nível de mudanças,
é necessário que o gerente de projetos tenha capacidade de lidar com aspectos humanos
e comportamentais envolvidos com o projeto.

Entre as diversas partes interessadas, uma que cabe ser mencionada é o
patrocinador do projeto. Em qualquer projeto é fundamental a existência do
patrocinador, é ele quem dá legitimidade às mudanças em um projeto. Não existe
análise de mudanças em projetos quando não há a presença de um patrocinador, isso por
que, mudanças no projeto significa na maior parte das vezes gera acréscimo no escopo,
e, portanto, ampliação no cronograma e/ou custos do projeto. O patrocinador do projeto
é quem constantemente, apoia o projeto e garante continuidade de sua execução.
Exemplos de influências que as partes interessadas podem exercer:
•

Fornecer os requisitos do projeto

•

Ajudar a mapear a melhor solução

•

Determinar restrições

•

Garantir que premissas sejam verdadeiras

•

Fornecer recursos para o projeto

•

Aprovar ou recusar etapas do projeto

Outra forma de avaliar as partes interessadas é de forma passiva, ou respondendo a
seguinte pergunta:
Como as partes interessadas podem ser influenciadas pelo projeto?
Resposta: São beneficiados com o resultado do projeto: pessoas que passarão a
ter suas tarefas otimizadas com o software ou, pessoas, cujas atividades podem se tornar
desnecessárias ao término do projeto do software.
Além disso, é comum um esforço adicional em situações onde os interesses dos
stakeholders são conflitantes. Em situações como essas, os interesses devem ser
alinhados e os conflitos resolvidos o mais breve possível para não atrapalhar a condução
do projeto.
Todos os stakeholders podem ser apoiadores ou opositores ao projeto. Cada um
desses pode ter um nível de influência alto ou baixo no projeto.
A figura 06 ilustra uma maneira de classificar os stakeholders de acordo com
sua poder e influência em um projeto.

Sabotadores

Figura 06 – Mapeamento dos stakeholders (Fonte: PMBOK, 2013 – adaptado)

Gladiadores

Alto poder e influência positiva sobre o projeto. Esses são os que defendem as decisões
tomadas pelo gerente do projeto.

Sabotadores

Alto poder e influência negativa sobre o projeto. Esses são os que criticam decisões
tomadas pelo gerente de projetos.

Malas sem alça

Baixo poder e influência negativa sobre o projeto. Esses são os que “sugam” energia do
gerente de projetos, mas que pouco interferem sobre o mesmo.

Cabos eleitorais

Baixo poder e influência positiva sobre o projeto: Esses são os que fazem propaganda
positiva sobre o projeto, mas pouco interferem em seu andamento.

Tabela 05 – Classificação de Stakeholders (Fonte: PMBOK, 2013 – adaptado)

5.1.7 Estudo de Caso, Identificação das Partes Interessadas
Parte interessada

Classificação

Incubadora Tecnológica

Gladiadores

Natal Central

Justificativa
O projeto ocupou espaço na incubadora tecnológica Natal Central (ITNC), recebendo apoio da
incubadora. Por ser de interesse da incubadora que os projetos sejam bem sucedidos, é natural que seja
classificado como gladiador.

Sócio patrocinador

Perigoso

Durante o desenvolvimento do projeto o desenvolvimento foi custeado por um dos sócios, que se
comprometeu a custear o processo de desenvolvimento do projeto, mas que por necessidade, sentia a
necessidade de finalizar o projeto o mais breve possível, para que fosse possível lança-lo no mercado

Consultor

Mala sem alça

Ao longo do projeto foi necessário contratar um consultor especializado na linguagem de programação
adotada no projeto, nas diversas reuniões em que ele participou era notória a postura pessimista.

Profissionais de educação

Cabo eleitoral

Para o avanço no projeto foi fundamental buscar ajuda de profissionais de educação, habituados com
livros e materiais didáticos, com diferentes situações de aprendizagem e pessoas com diferentes níveis de
familiaridade com recursos tecnológicos. Apesar desses profissionais não estarem sob coordenação do
gestor do projeto as informações passadas por esses foram fundamentais para validar o que se pensava,
abrindo mão de alguns recursos ao projeto, o que significou uma economia de tempo e recursos.

Tabela 06 – Classificação de Stakeholders – Estudo de caso

A identificação e classificação das partes interessadas foi realizada no início do projeto como estratégia para identificar as possibilidades de modificar o
escopo do projeto ao longo do desenvolvimento, e assim ter um “termômetro” no qual fosse possível identificar a flexibilidade com relação ao escopo delineado
do projeto e/ou a flexibilidade em modificar o escopo ao longo da execução do projeto.
Nesse projeto a identificação e classificação das partes interessadas, em especial o sócio investidor, foi fundamental. Somente conhecendo o perfil do
sócio e capacidade de investimento se tornou possível ao gestor definir até que ponto do escopo teria que estar definido no início do projeto, e o que poderia ser
modificado durante a execução.

5.1.8 Abertura e Planejamento do Projeto
Em projetos de inovação é comum as equipes ignorarem a abertura formal do projeto, a expressão abertura formal é observada como algo burocrático que
atrasa a execução do projeto. Essa observação se dá pela forma como geralmente é recomendada a abertura formal do projeto, através de um documento chamado
Termo de abertura de projeto, ou TAP.
As informações para a abertura formal do projeto variam de acordo com o porte, segmento e pessoas envolvidas no projeto, mas certamente algumas
dessas informações podem ser classificadas em um arcabouço comum, ainda que o conteúdo de cada seção desse arcabouço seja peculiar de cada projeto, a
maneira como são estruturados podem ser semelhantes.
Finocchio (2013) afirma que a maioria dos gerentes de projetos, mesmo os que possuem certificação profissional pelo Project Management Institute
(PMI), não costumam elaborar Termo de abertura de projeto ou plano de gerenciamento do projeto. Isso não se dá pelo conhecimento dos profissionais, mas pelo
fato de que o modelo convencional desses documentos não é apropriado para a maioria dos projetos, em especial para projetos de inovação.
Finocchio (2013) faz ainda uma analogia entre esses documentos em sua visão convencional a um romance em prosa. Dois personagens que precisam ser
associados, na imaginação do leitor, mas que podem estar a dezenas de páginas de distância, um do outro.

Embora o enredo do livro seja descoberto pelo leitor aos poucos, as relações entre os elementos da narrativa preexistem e subjazem à lógica do romance.
Resumindo, mesmo que a prosa pareça sequencial, o relacionamento entre seus componentes é múltiplo, paralelo, simultâneo e ramificado.
Esse formato linear e extenso do plano de projeto convencional tem a desvantagem de seguir um flux único e longo. As ideias vão sendo apresentadas e
interligadas com as demais de forma fragmentária uma após a outra e uma de cada vez.
Isso faz com que a maioria dos projetos seja posta sem que sua lógica seja debatida e definida.
De acordo com Wujec (1995), quanto melhor compreendemos o funcionamento do cérebro humano e a maneira pela qual cria sentidos e significados,
melhor seremos capazes de nos comunicar e compartilhar informações.
Compreender um documento como plano de projeto é certamente algo que demanda alta concentração, durante a compreensão, diversos conceitos devem
ser relacionados, já que são influenciados uns pelos outros.
Um plano de projeto é, antes de mais nada, uma construção de hipóteses sobre um cenário futuro e desconhecido. Ele se torna consistente justamente pela
integração entre os diversos conceitos que o compõe.
Partindo dessa concepção é positivo afirmar que modelos visuais de planejamento sejam aplicáveis como termo de abertura e planejamento de projeto.
Levando em consideração o processo de funcionamento do cérebro humano e a capacidade humana em associar informações, Finocchio (2013) criou o
Project Model Canvas, ou PMCanvas, que utiliza conhecimentos da neurociência e observações empíricas do próprio autor, como forma mais amigável de
conceber um plano de projeto como modelo mental.
As informações no PMCanvas estão dispostas de forma a responder a seis perguntas fundamentais que tida nova iniciativa deve responder:
•

Por quê?
o Justificativas (passado)
o Objetivo SMART

•

O quê?

o Produto
o Requisitos
•

Quem?
o Stakeholders externos e fatores externos
o Equipe

•

Como?
o Premissas
o Grupo de entregas
o Restrições

•

Quando e por quanto?
o Riscos
o Linha do tempo
o Custos

5.1.8.1 Métricas e Indicadores de Desempenho em Projetos de Software
Na etapa de abertura e planejamento do projeto é importante definir as métricas e indicadores de modo a centralizar a visão de todos os envolvidos no
projeto quanto ao avanço do mesmo, essa importância se dá especialmente no planejamento dos grupos de entregas.
Para discutir o papel das métricas no acompanhamento de projetos de software é necessário definir alguns conceitos que ocasionalmente são abordados de
forma incorreta, especialmente trocando os significados de métricas e indicadores.
Segundo o IEEE, uma medida é uma avaliação em relação a um padrão. McGarry (2002), diz que é a avaliação de um atributo segundo um método de
medição específico, funcionalmente independente de todas as outras medidas e capturando informação sobre um único atributo.
Um exemplo de medida é 5cm: centímetro é o padrão e 5 é a medida, que indica quantos múltiplos ou frações do padrão estão sendo representados.
Em desenvolvimento de software, um exemplo de medida pode ser o número de linhas de código. No entanto, não existe um padrão universal para representar
linhas de código, pois as linguagens podem variar, assim como as regras para cálculo de linhas de código. Portanto, uma medida pode ser baseada em um padrão
local ou universal, mas o padrão precisa ser bem definido.
Uma métrica é um método para determinar se um sistema, componente ou processo possui um certo atributo. Ela é geralmente calculada ou composta por
duas ou mais medidas. Um exemplo de métrica, número de defeitos encontrados após a implantação as medidas que compõem essa métrica são o número de
defeitos e a fase (ou data) onde o defeito foi identificado
Um indicador é um dispositivo ou variável que pode ser configurado para um determinado estado com base no resultado de um processo ou ocorrência de
uma determinada condição. Por exemplo: um semáforo
Conforme a definição do IEEE, um indicador é algo que chama a atenção para uma situação particular. Ele geralmente est ́a relacionado a uma métrica e
provê a interpretação daquela métrica numa determinada situação ou contexto. Sempre que alguém interpreta alguma métrica, está considerando algum tipo de
indicador, seja ele algum valor base ou outra métrica.

5.1.9 Estudo de Caso, Abertura e Planejamento de Projeto

Figura 08 – PMCanvas TreeOfBooks

O PMCanvas da forma como foi apresentado na seção anterior não representou
o panorama do projeto durante toda sua existência, mas o momento em que o projeto foi
formalmente aberto. Ao longo da vida útil do projeto, os requisitos foram sendo
detalhados de forma mais precisa, algumas tarefas foram observadas como mais
extensas do que havia sido previsto inicialmente, outras tarefas foram encurtadas e
outras até mesmo extintas, o que foi absorvido como algo natural pela equipe do
projeto.
O maior benefício com o uso do PMCanvas servindo como Termo de abertura
do projeto e plano de gerenciamento do projeto se deu na participação dos membros do
projeto e do acompanhamento dos sócios do negócio. Enquanto um plano convencional
os documentos são impressos, o que já dá uma sensação de que são imutáveis, e de
acesso apenas do gerente de projetos, esse mapa visual do projeto permite que todos os
envolvidos consultem ou modifiquem o plano, o que pode ser definido como gestão
participativa, onde todos os envolvidos têm conhecimento do projeto.
Com essa abordagem foi observado nos integrantes da equipe de execução uma
postura de “donos do projeto” não cabendo exclusivamente ao gerente do projeto esse
posicionamento.

5.1.10 Identificação e Priorização dos Requisitos
Não há como determinar o que deve ser feito no projeto, sem antes detalhar o
que o cliente e as partes interessadas desejam.
Especificar as necessidades do cliente e das partes interessadas é o que em
projetos de software chamamos de levantamento de requisitos.
Algo absolutamente relevante que não pode de forma alguma ser negligenciado
é que os requisitos são as necessidades do cliente, e estão na mente dele, outra premissa
que não pode ser esquecida é que mesmo o cliente não tendo conhecimento sobre o
processo de desenvolvimento de software, ele sabe que o produto resultante de um
projeto é algo absolutamente “não-físico”, diferente de outros projetos como de
construção civil, um software mesmo finalizado é passivo de ser editado.
Uma dificuldade corriqueira em profissionais de desenvolvimento de software é
a compreensão clara dos requisitos, que, como dito anteriormente, estão na mente do
cliente, surge, portanto, um esforço incomum, extrair esses requisitos e saber quais são
os de maior importância.

A engenharia clássica de software defende um modelo em cascata no qual antes
da etapa de desenvolvimento todos os requisitos estejam claros e que as partes
envolvidas no projeto estejam de acordo. Essa defesa se dá com base na premissa de que
alterar o escopo de um projeto quando o mesmo está em fase de desenvolvimento é
extremamente oneroso, e que, portanto, deve ser evitado.
Essa teoria foi refutada pelos pensadores do manifesto ágil, um dos argumentos
na refutação foi de que os clientes não entendem de engenharia de software e de que
mesmo sem entender, eles são cientes de que software é algo maleável.
Mais uma vez ficamos diante do dilema: Até que ponto devo ter planejado meu
projeto para seguir para a codificação do software?
Sabendo quem são as partes interessadas, que fora identificada na etapa anterior,
podemos identificar os requisitos de um projeto a partir de uma lista de perguntas que
devem ser feitas a pessoas externas ao projeto, mas que venham a ser impactadas pelo
produto resultante deste projeto. As perguntas sugeridas são as seguintes:
As pessoas classificadas como potenciais usuários são capazes de descrever suas
necessidades?
Todos sabem sobre o mesmo assunto ou é possível dividir as pessoas por grupos
de assuntos?
Eles têm disponibilidade para conversar e estão geograficamente próximos?
Qual o nível de familiaridade que eles têm com tecnologia?
Qual a disponibilidade de tempo que o projeto possui para coletar as
informações e requisitos?
A partir dessas perguntas é possível ainda responder ao dilema central do
planejamento e decidir se as informações são suficientes para dar procedimento ao
projeto, ou ainda elaborar questões mais específicas para dar sequência ao projeto.

5.1.11 Estudo de Caso, Identificação e Priorização dos Requisitos
Por se tratar de um projeto de inovação tecnológica voltado à educação, das
partes interessadas as que mais foram identificadas como essenciais para a etapa de
identificação e priorização dos requisitos foram os profissionais de educação.
Esse entendimento se deu por dois motivos, o primeiro é o fato desses profissionais se
tornarem difusores da tecnologia e do negócio gerado e o segundo, porém não menos

importante é o fato deles lidarem diariamente com a necessidade de modernização dos
materiais didáticos.
Para as perguntas listadas na seção anterior estão na tabela a seguir com suas
devidas respostas
Perguntas

Respostas

As pessoas classificadas como potenciais

Não, quase sempre tínhamos que apresentar nosso vídeo

usuários são capazes de descrever suas

explicativo para que as pessoas pudessem entender e

necessidades?

dialogar melhor

Todos sabem sobre o mesmo assunto ou é

Não, como o projeto visava diversos níveis e segmentos

possível dividir as pessoas por grupos de

da educação, os gestores do projeto e do negócio mapeou

assuntos?

pessoas de diferentes áreas e níveis da educação.

Eles têm disponibilidade para conversar e estão
geograficamente próximos?

Sim, profissionais de educação em sua maioria são
pessoas comunicativas e solicitas. As pessoas mapeadas
estavam geograficamente próximos.
Baixo, a grande maioria de professores e pedagogos

Qual o nível de familiaridade que eles têm com

utilizam apenas o básico dos recursos tecnológicos que

tecnologia?

são disponibilizados, sabem do potencial da tecnologia na
educação, mas não sabem como explorar esse potencial.
Alta. O projeto tinha de ser iniciado o mais breve
possível, mas o mais importante era que o projeto não

Qual a disponibilidade de tempo que o projeto
possui para coletar as informações e requisitos?

avançasse sem as informações necessárias fornecidas por
quem sentia diariamente a necessidade de inovar. Outro
ponto importante é que, como os sócios não eram
remunerados pelo projeto, o levantamento de requisitos
não era tão oneroso quanto a execução.

Tabela 08 – Identificação e Priorização de requisitos
Fazer o planejamento de um projeto tem sido tarefa cada vez mais difícil, essa
dificuldade se torna ainda maior quando lidamos com projeto de inovação, nos quais os
requisitos são pouco claro no início do projeto e que se trata de tecnologia pouco
difundida no meio que o projeto pretende se inserir. Como forma de diminuir essas
dificuldades e saber quais são as “dores” do público alvo a ser alcançado a etapa de

identificação e priorização dos requisitos foi trabalhada especialmente com profissionais
de educação.
As perguntas sugeridas nesta pesquisa foram respondidas por esses profissionais
e a partir das respostas obtidas foi possível mapear algumas funcionalidades que não
haviam sido pensadas antes, bem como foi possível ainda descartar funcionalidades que
acreditava-se serem essenciais ao projeto.

5.1.12 Execução e entregas por etapas
Ainda que novos requisitos possam surgir ao longo do projeto é importante que
os principais, também chamados de core business, sejam mapeados no início do projeto,
apenas após identificar e priorizar os requisitos é que se torna possível ao menos estimar
o custo que o projeto terá no final, essa estimativa por sua vez, é apenas um possível
cenário que deve ser recalculado constantemente durante a execução do projeto.
Para que seja feito um constante alinhamento do custo esperado com o custo de
execução do projeto, bem como do cronograma esperado e o cronograma executado no
projeto sugere que o projeto seja executado e entregue por etapas.
Segundo o dilema central deste trabalho a questão a ser levantada nesse
momento em um projeto de inovação é: Até que ponto o escopo do projeto pode sofrer
alteração durante a execução? E até que ponto deve-se rejeitar novos requisitos como
forma de atender ao plano traçado na etapa de identificação e priorização de requisitos?
A resposta para essas perguntas e o apontamento da metodologia de execução do
projeto está na etapa de identificação e classificação das partes interessadas. Para os
casos em que as partes interessadas demonstram alto poder e influência negativa,
recomenda a execução e entrega por etapas seguindo métodos clássicos, já para os casos
em que as partes interessadas detém alto poder e influência positiva, recomenda a
execução e entrega por meio de métodos ágeis.

5.1.12.1 Execução e Entregas por Etapas Seguindo Métodos Clássicos
Métodos clássicos de execução e acompanhamento de projetos de software sugerem
que os produtos sejam construídos linearmente seguindo uma sequência de fases:
1. Análise: A equipe faz o levantamento dos requisitos e busca compreendê-los
detalhadamente.
2. Design: com base na análise a equipe projeta a arquitetura do software.

3. Implementação: A equipe se baseia na arquitetura do sistema e na análise para
implementar as diversas partes do software.
4. Teste: Para verificar se o sistema atende às necessidades especificadas pelo usuário,
a equipe testa o software e faz as correções necessárias.
5. Implantação: O sistema é colocado em produção e os usuários finais passam a
utilizá-lo.
6. Manutenção: Em todo ciclo de vida do produto, o software poderá sofrer alterações
por diversas razões, tais como correções ou inclusão de novas funcionalidades
Esta metodologia de conduzir projetos é conhecida como desenvolvimento em
cascata, por que cada fase utiliza o resultado da fase anterior, tal como ilustrado na
figura 08.
De acordo com Teles (2005) mesmo o método em cascata sendo ineficaz, ainda é o
processo mais utilizado para o desenvolvimento de software.
Análise

Design

Desenvolvimento

Teste

Implantação

Manutenção

Figura 09 – Desenvolvimento de Software em cascata (Fonte: Teles, 2005)
As interações sociais entre pessoas envolvidas em um projeto de software e suas
características individuais têm um papel fundamental no sucesso de um projeto. Isso faz
com que o desenvolvimento de software seja muito menos previsível e mais difícil de
gerenciar do que outros tipos de projetos que geram como resultado final um bem
material. Software são ideias, bens imateriais, um produto puramente intelectual.
Partindo dessa constatação é possível afirmar que separar um projeto em fases
absolutamente compartimentadas conforme defende o método em cascata e ilustrado na
figura 08, onde apenas um tipo de ação de gestão é executado. Por exemplo, é difícil
estabelecer uma fase onde apenas ações de análise sejam executadas, sem que
potenciais clientes possam validar o que foi compreendido pela equipe do projeto.

Como forma de sanar essa dificuldade surgiram os métodos ágeis, que permite entre
outras coisas a execução de praticamente todas as etapas em ciclos menores e ter ao
término de cada ciclo uma validação mais precisa por parte de potenciais clientes. Em
projetos de inovação onde o escopo não é compreendido logo no início do projeto é
considerado salutar a aplicação de técnicas que permitam essa validação ao passo em
que o projeto é executado.

5.1.12.2 Execução e Entrega por Etapas Seguindo Métodos Ágeis
Os chamados métodos ágeis de desenvolvimento, fazem referência ao
desenvolvimento iterativo em espiral. Eles recomendam que todas as fases descritas no
modelo cascata sejam executadas diversas vezes ao longo do projeto, produzindo ciclos
que se repetem ao longo de todo o desenvolvimento. Cada ciclo, iniciando na análise até
a implantação, recebe o nome de iteração. No desenvolvimento ágil, o software cresce a
cada iteração, isto é o resultado de cada iteração é um software pronto, testado e
aprovado, sendo que ao o resultado da primeira iteração é um produto pronto, porém
com poucas funcionalidades, enquanto a última contém todas as funcionalidades do
software.
A figura 10 ilustra o processo por meio de iterações, que na metodologia Scrum
são chamadas de sprints.

Figura 10 – Framework Scrum (Fonte: TELES, 2005)
No lado esquerdo está o chamado Product Backlog, que resumindo seria uma
descrição do produto a ser desenvolvido, ao lado do Product Backlog temos o Sprint
Backlog, onde a descrição do produto é convertida em funcionalidades, passando a ter

uma comunicação mais clara com a equipe de desenvolvimento, após o Sprint Backlog
temos as fases Daily Scrum, que representa o esforço de um dia de trabalho e uma
sprint, que na imagem é estipulado o prazo de 2 semanas, após as etapas de Daily
Scrum e Sprint temos o Product Increment, que seria uma versão parcial do software.

5.1.13 Estudo de Caso, Execução e Entrega por Etapas
Ainda que o mapeamento traçado na primeira etapa sugerida nesse trabalho seja
por um cenário mais flexível e permissivo à inovação, o que sugere a adoção de
métodos ágeis ou que o mapeamento demonstre uma inflexibilidade no cenário em que
o gestor irá lidar, sugerindo, portanto, um método mais preditivo, chamado nesse
trabalho de método clássico de desenvolvimento. A decisão por utilizar um ou outro
método é arbitrário e cabe exclusivamente ao gestor do projeto em questão.
Na escolha do método é importante ainda analisar a personalidade do próprio
gestor e da equipe de desenvolvimento.
No projeto tratado nessa pesquisa como objeto de estudo, além do resultado do
mapeamento da primeira etapa do roteiro sugerido, o gestor analisou o perfil dos
envolvidos na execução, pois tinha ciência de que o fato da equipe ser pequena e o
orçamento enxuto, seria crucial contar com o empenho da equipe e que esta não tinha
recurso disponível para trabalhar em funcionalidades que não viessem a ser úteis.
Pelo cenário citado e pelo mapeamento traçado, o gestor optou pela utilização de
métodos ágeis.
A adoção de uma metodologia ágil não pode ser minuciosamente aplicada como
previsto nos parágrafos anteriores pelo fato de parte da equipe do negócio está
geograficamente afastada, portanto as reuniões sugeridas ao término de cada sprint
passavam a ser mensais, o que gerava por vezes retrabalho, que poderiam ser evitados
ou ao menos minimizados, caso as reuniões fossem realizadas com intervalos mais
curtos.
Mesmo com uma certa perda de eficiência o projeto foi considerado
relativamente bem-sucedido, ou seja, executado conforme planejado na etapa de
abertura e planejamento do projeto, ainda que o projeto tivesse seu escopo alterado ao
longo da execução, essas alterações não foram suficientes para fazer o projeto ser
desenvolvido muito acima do prazo ou orçamento estipulado.

De toda forma o gestor utilizou de ferramentas de análise de valor agregado,
detalhado na seção seguinte, como forma de comunicar aos envolvidos no negócio
sobre o andamento do projeto e utilizar ainda dessa análise como termômetro que
balizou o gestor entre a inovação e eficiência (qualidade) na condução do projeto.

5.1.14 Comunicação do Andamento do Projeto
Como já é de conhecimento, ao longo de um projeto dificilmente a execução
ocorre exatamente conforme o planejamento realizado anteriormente. Sendo assim é
normal haver desvios e perceber que o projeto está (em fase de execução) custando mais
do que deveria, ou levando mais tempo do que deveria.
Por mais que seja normal, é salutar que as partes interessadas no projeto estejam
cientes da situação em que se encontra o projeto, para que as partes interessadas tenham
conhecimento é necessário que o gestor responsável pelo projeto comunique com
regularidade o andamento do projeto.
Na farta literatura de gerenciamento de projetos é fácil constatar que os materiais
em que abordam a questão de gerenciamento da comunicação em ambiente de projetos
ficam na maior parte das vezes em dois ambientes distintos, ou são muito superficiais,
ou muito burocráticos, ambas as situações podem não ser aplicáveis em projetos nos
quais o gestor tem poucos recursos e a equipe externa ao projeto não está habituada com
termos pertinentes ao gerenciamento de projetos.

5.1.15 Estudo de Caso, Comunicação do Andamento do Projeto
Por não encontrar ferramentas apropriadas ao ambiente em que o projeto e o
negócio se encontravam, foi tomado como ferramenta de comunicação do andamento do
projeto a sinalização visual. No padrão adotado pelos gestores do negócio e o gestor do
projeto foi estabelecido as bandeiras verde, amarela e vermelha, sendo a verde para
sinalizar quando o projeto ou uma etapa dele estava em ordem, ou seja, conforme o
planejado, amarelo quando estava ou atrasado ou custando mais caro do que havia sido
planejado, e vermelho quando o projeto estava custando mais caro e consumindo mais
tempo para a execução.
A adoção de ferramentas de sinalização como forma para comunicar o
andamento do projeto mostrou-se salutar no projeto, tanto do ponto de vista interno,

entre a equipe de execução, quanto do ponto de vista externo ao projeto, entre a equipe
do negócio.
A equipe do projeto tinha com essa forma de comunicar uma sensação clara de
que precisava adiantar as tarefas para que o projeto voltasse ao “sinal verde”, e ao
mesmo tempo a equipe do negócio, responsável pelo custeio do projeto, tinha
consciência de que partes do projeto não vinham sendo executadas conforme o
planejamento inicial. Ou seja, a ferramenta permitia uma consciência de ambos os lados
do projeto.

5.1.16 Encerramento do Projeto
O encerramento de todo projeto, apesar de ser uma etapa menos explorada em
cursos, livros e no dia-a-dia de gestores de projetos, é um momento grandioso, que não
pode passar despercebido. Grandioso por ser o momento da entrega final, o senso de
realização é obtido nesse instante. Como já foi abordado em vários pontos desse
trabalho, projetos não acontecem no vácuo, eles estão inseridos em um contexto maior.
Projetos existem para gerar benefícios. O encerramento é o momento da grande entrega,
e espera-se que os benefícios gerados pelos resultados do projeto sejam percebidos em
breve pelas partes interessadas no projeto.

5.1.7 Estudo de Caso, Encerramento do Projeto
Conforme discutido em tópicos anteriores, o projeto foi executado com uso de
metodologias ágeis, nas quais a equipe de negócio regularmente se reunia com a equipe
do projeto para conferir os avanços em termos de funcionalidades, além de visualizar se
o projeto se encontrava em dia ou atrasando, custando mais ou menos do que planejado.
Sendo assim o encerramento do projeto foi algo que não gerou tanta surpresa, as partes
já tinham ciência de que o projeto avançava e seu encerramento estava próximo.
As vantagens de se fazer entregas a cada marco do projeto foram várias, entre elas:
1.

A ansiedade da equipe do negócio foi reduzida, na medida em que ela tinha
evidências objetivas de que o projeto estava evoluindo;

2.

Os aceites parciais são concebidos, restando menos itens para o final do projeto;

3.

Ao realizar entregas parciais e obter feedbacks, o projeto amadurece mais cedo e
informações detalhadas das próximas etapas podem ser obtidas de forma adiantada.

5.1.18 Conclusão do Resultado Obtido no Estudo de Caso
Observando as etapas propostas no Framework QIn, no estudo de caso
TreeOfBooks foi observado que os fatores inovação e qualidade como intercambiáveis,
semelhante a um veículo automotor que alterna seu câmbio entre força e velocidade.
Para fins de quantificar os fatores inovação e qualidade, em cada etapa os fatores foram
pontuados de modo que a soma deles totalizem 10 pontos.
I Identificação das Partes Interessadas
o Inovação: 7
o Qualidade: 3
o Justificativa: Em sua fase inicial o gestor do projeto tinha poucas informações
sobre o projeto, necessitando de uma maior flexibilidade para mapear as partes
interessadas no projeto.
II Abertura e planejamento
o Inovação: 6
o Qualidade: 4
o Justificativa: Tendo o gestor conhecimento do perfil das partes interessadas, era
necessário planejar as etapas e entregas do projeto, nessa etapa foi observado
que ainda era possível flexibilizar, permitindo por exemplo a participação ativa
do cliente nessa etapa.
III Identificação e Priorização dos Requisitos
o Inovação: 5
o Qualidade: 5
o Justificativa: Nessa etapa tornou-se necessário um equilíbrio entre as forças, de
modo que novos requisitos não surgissem, o que atrasaria ou encareceria o
projeto. De todo modo, por se tratar de uma empresa de pequeno porte, foi
necessário utilizar uma abordagem mais flexível entre o gestor e a equipe de
execução do projeto.
IV Execução e Entrega por Etapas
o Inovação: 4
o Qualidade: 6

o Justificativa: De todas as etapas, essa certamente é a que mais consome tempo e
energia da equipe de desenvolvimento, diante disso, é fácil observar que essa é a
etapa de maior stress, isso fez com que o gestor passasse a equilibrar as forças
com mais ênfase na qualidade, conferindo cada item produzido e validando com
as partes interessadas.
V Comunicação do Andamento do Projeto
o Inovação: 4
o Qualidade: 6
o Justificativa: Ao passo em que o projeto era desenvolvido pela equipe de
desenvolvimento o gestor tinha como responsabilidade comunicar as partes
interessadas sobre o andamento do mesmo. Nessa situação é salutar utilizar de
meios mais formais para essa comunicação, por saber que as partes interessadas
estavam geograficamente dispersas, optou-se por utilizar e-mail como
ferramenta de comunicação do andamento do projeto, e quadro Kanban para
comunicação interna.
VI Encerramento do Projeto
o Inovação: 3
o Qualidade: 7
o Justificativa: Tão importante quanto abrir formalmente e iniciar um projeto, é
formalizar sua conclusão. Ainda que se trate de projeto de software, onde as
partes sabem da natural flexibilidade que projetos desse tipo têm, é necessário
que o ciclo começo-meio-fim seja realmente encerrado. Para isso, o gestor
utilizou com as partes interessadas uma ferramenta mais convencional, termo de
encerramento do projeto, sugerida pelo PMBOK.

Figura 11 – Resultado obtido com o Framework QIn

6 Trajetória CInO
Agosto de 2015, o autor da pesquisa se submetia ao processo de seleção do
mestrado em Ciência, Tecnologia e Inovação da UFRN, na ocasião o autor ainda sem
entender o peso de cada um termo que compõe o nome do programa (Ciência,
Tecnologia e Inovação). Inscreveu-se com um tema pouco apropriado à temática do
programa, abordando em seu material de submissão o tema de uma pesquisa relacionada
com processo de desenvolvimento de software, quando na verdade o programa tem um
enfoque muito maior na inovação, transformação de ideias em produtos ou serviços e
fazer desses produtos e serviços negócios inovadores.
A proposta não foi totalmente aceita, porém não foi totalmente rejeitada, o autor
foi aceito como aluno especial, podia cursar as disciplinas junto com os demais alunos
regulares e caso fosse aprovado posteriormente em um processo seletivo aproveitaria as
disciplinas cursadas como aluno especial.
Nas primeiras disciplinas um certo “baque conceitual”, havia de certa forma
estimado mal as iniciativas oriundas do meio acadêmico como sendo distantes demais
da realidade do mercado.
Um indício de que o programa tinha esse enfoque mercadológico inovador foi
de ter sido fortemente estimulado a submeter um projeto que pudesse render um bom
produto no mercado. Na ocasião o autor comentou com professores e alunos de um
projeto que havia iniciado meses antes com um sócio de João Pessoa, tratava-se do
TreeOfBooks, uma proposta inovadora para a educação, em especial a educação à
distância em forte ascensão.
Entre Agosto de Dezembro de 2015 cursava as matérias de Gêneros discursivos
em Inovação, Inovação (GDI) e Inteligência Competitiva (IC) e Metodologias e
Ferramentas para o Desenvolvimento de novos produtos e novos negócios (MFDN).
Ao longo das disciplinas o autor era incitado a otimizar ao máximo o projeto de
inovação, validando com outros alunos, trazendo exemplos do mercado de trabalho, da
academia e de outros setores da sociedade.
Na disciplina de Gêneros discursivos o autor foi apresentado ao conceito de
tríplice-hélice de inovação, de modo que a disciplina era compartilhada por três
docentes, cada um apresentando uma dás hélices que movem a inovação na sociedade
(mercado, academia e governo). Ao término dessa disciplina o autor passou a observar o
próprio projeto de uma outra forma, com uma visão mais ampla, e com uma “empatia

social” maior passando a reconhecer que diferentes atores e segmentos da sociedade têm
diferentes visões sobre a inovação proposta pelo projeto.
A disciplina teve um peso essencial em sua atuação como sócio, pois sentia que
com o conhecimento adquirido podia ser mais do que apenas um gestor de projetos
como estava acostumado, e sim um gestor de inovação.
Na disciplina de Ferramentas para o Desenvolvimento de novos produtos e
novos negócios o autor foi apresentado a uma ferramenta de alto valor para diversas
situações profissionais, a ferramenta foi a TRIZ.
Com a TRIZ o autor teve a oportunidade de lapidar seu projeto, rever alguns
pontos que tinha sido acertado entre os sócios e mais que isso, passou a ter uma
ferramenta a mais para sua outra empresa que já mantinha há mais tempo, a Urbans
Tecnologia, bem como para diversas situações em que o futuro gestor de inovação
viesse a se deparar.
Fechando o primeiro semestre letivo tinha a disciplina de Inteligência
Competitiva, diferente das demais disciplinas essa tinha uma característica mais técnica
enquanto as demais tinham caraterística mais gerencial, essa diferença não diminuía a
importância do conhecimento, pelo contrário, aumentava, principalmente por ser
abordada em um ambiente onde alunos e professores vinham de diferentes áreas do
conhecimento, com diferentes visões sobre problemas e como podiam ser resolvidos
com ferramentas de mineração de dados.
As três disciplinas pagas como aluno especial foram essenciais na carreira
profissional e acadêmica, principalmente no primeiro processo seletivo para o ano de
2016. O autor mudou o projeto de pesquisa para o TreeOfBooks, abordou diversos
princípios inventivos que haviam sido estudados em sala de aula, a estratégia em usar
esses princípios inventivos era muito mais do que “mostrar que sabia”, mas mostrar que
o projeto tinha valor e que o mesmo era alinhado com o enfoque do curso. Além disso o
autor adaptou sua apresentação ao público, conceito fortemente abordado ao lingo da
disciplina de Gêneros Discursivos em Inovação.
O resultado como já era esperado pelo autor e seus colegas de turma foi a
aprovação, nesse momento o autor passou oficialmente a ser aluno do Programa de PósGraduação em Ciência, Tecnologia e Inovação.
Junto com a aprovação o autor foi convidado a ministrar um minicurso de
gerenciamento de projetos para uma turma de jovens empreendedores, estudantes do
IFRN.

Iniciando o ano letivo 2016.1 o autor estava matriculado e cursando as
disciplinas de Tópicos Avançados em Gestão da Inovação e da Informação,
Probabilidade e Estatística Descritiva para Gestores, Gestão de Projetos, Fontes de
Financiamento e Gestão Financeira da Inovação. Na disciplina de Tópicos Avançados o
autor teve contato com diversas ferramentas de gestão da inovação, sempre adaptadas
ao projeto em questão, o TreeOfBooks, o autor percebia na disciplina como se fosse a
hélice mercado abordada no semestre anterior com mais detalhes com a oportunidade de
criticar e ser criticado por outros alunos, além disso, tinha também a oportunidade de
amadurecer seu projeto como negócio.
Mesmo com todo incentivo por parte de colegas e professores, o negócio não ia
muito bem e o autor se via inclinado a pivotar o projeto, submetendo outro.
Ao passo em que o projeto desandava, sua empresa de desenvolvimento de sistemas e
aplicações de TI estava em ascensão, sendo o autor convidado a liderar uma equipe que
desenvolveria o Sistema de Avaliação de Aprendizagem do Discente (SAAD), o
sistema seria de uso da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e seu principal
objetivo era de classificar os alunos e professores em grupos de acordo com seus estilos
de aprendizagem, a principio o sistema não apresentaria grandes desafios, até que o
autor teve a ideia de utilizar ferramentas de mineração de dados, que haviam sido
abordadas no semestre anterior na disciplina de Inteligência Competitiva.
Na disciplina de Fontes de Financiamento e Gestão financeira da inovação o
autor aprendia alguns conceitos e técnicas de gestão financeira, um dos que mais
chamava a atenção era o valuation – Processo ou técnica para avaliar quanto uma
empresa ou projeto de inovação vale. Algo que certamente traz segurança em gestores
de inovação, e que ajudou o autor a pressionar seus sócios em busca de investimento
com algo mais concreto em termo de “quanto vale nosso projeto”. A essa altura o
projeto estava perto de ser finalizado, porém o negócio desandava por falta de recursos
para manter a equipe e os gastos necessários à empresa.
Na disciplina de Gestão de projetos o autor teve contato com uma área a qual já
atuava há algum tempo, de toda forma sabia que ainda tinha o que aprender. Nessa
disciplina teve contato com a ferramenta Life Cycle Canvas (LCC) de autoria do
professor Manoel Veras. A princípio o autor pensou ser um “Project Model Canvas
melhorado”, mas viu que a ferramenta ia mais além, enquanto o PMC, tinha foco na
iniciação e planejamento do projeto, o LCC perdurava durante todo o ciclo de vida do
projeto.

Completando o semestre o autor teve a disciplina de Probabilidade e Estatística
para Gestores. A disciplina teve como objetivo ensinar ferramentas, conceitos e técnicas
de Probabilidade e Estatística sob o aspecto da gestão da inovação, onde o ambiente é
de maior incerteza. A percepção clara que o autor tinha com essa disciplina era que,
mesmo o ambiente sendo de maior incerteza, é necessário aferir os resultados, comparar
com o que era esperado para analisar a variação por exemplo.
Em paralelo com as disciplinas e com o desenvolvimento do SAAD o autor era
convidado a palestrar e lecionar em minicursos sempre na área de gestão de projetos, e
sempre tendo a oportunidade de amadurecer em seus conteúdos abordados. O curso que
em outros tempos era Gerenciamento de Projetos passava a ser Project Model Thinking
– mesclando conceitos e ferramentas de gestão de projetos com gestão da inovação.
Enquanto o autor elaborava o conteúdo de um desses cursos teve a percepção
que a gestão de projetos de um modo mais amplo tem seu foco voltado para a eficiência,
enquanto a gestão da inovação tem seu foco voltado para a eficácia.
Em uma ocasião como essa o autor teve a dúvida que fez surgir o tema da pesquisa:
Como juntar inovação (eficácia) e qualidade (eficiência) em projetos de software?
Da dúvida veio a “pivotada” que permitiu ao autor mudar a forma de abordar o
TreeOfBooks no mestrado e abordar também outros projetos com o olhar sobre esse
questionamento que acompanha o autor em sua jornada de Gerente de Projetos já de
longa data.
Fazendo uso de conhecimento adquirido em outra disciplina o autor antes de
tomar decisão de pivotar o projeto fez a validação, chegou até a professora Zulmara e
abordou a situação: “A qualidade sob o ponto de vista de processo, visa eliminar o erro
como forma de reduzir o desperdício, por outro lado a inovação em alguns casos
estimula o erro como ferramenta de aprendizagem, diante dessa situação, como aliar
esses dois aspectos? ”
O fato da professora não saber de imediato como responder já validou a ideia e o
projeto foi validado “Se ela não sabe, é sinal que pode aprender comigo, que também
não sei”.
Semestre seguinte o projeto que inicialmente seria abordado como o trabalho de
conclusão do mestrado era concluído, porém sem sucesso como negócio.
Dessa situação projeto finalizado e negócio descontinuado fez o autor refletir sobre o
que pode ser considerado sucesso em projeto, concluir no prazo e no orçamento é
suficiente?

O semestre letivo era encerrado e outro estava prestes a começar, junto com o
segundo semestre de 2016 surgia o convite para gerenciar o desenvolvimento de um
novo projeto, dessa vez o projeto era o Sistema de Monitoramento de Evasão de Alunos
(SIMEA) que seria desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFRN).
O sistema visava identificar através de questionários alunos que tivesse grande
possibilidade de evasão escolar, e a partir dessa verificação poder direcionar esforços
para evitar desperdício de dinheiro público com a evasão escolar.
No semestre letivo o autor cursava apenas uma disciplina Inovação: da Bancada
ao Mercado Consumidor.
A disciplina tinha um aspecto mais prático mercadológico, os alunos preenchiam
planilhas como forma de rastrear seu caminho ao mercado, mensurar os valores que até
então eram tratados como de pouca importância e outros aspectos inerentes ao processo
de transformação de ideias em produtos e serviços de inovação comercial.
Em paralelo com a disciplina o autor iniciava formalmente sua pesquisa,
buscando identificar padrões sequenciais em projetos envolvendo tomada de decisão por
parte do gestor entre ser mais permissivo aos erros e poder desenvolver produtos de
software inovadores ou ser mais assertivo nas etapas e manter processos com maior
fidelidade entre o planejamento e a execução.
Em paralelo com o início do projeto o autor foi convidado por outro
pesquisador, Augusto Veloso, a desenvolver um software a servir de base para um site
de domínio público. O projeto é o Sistema de Ressocialização do Estado de
Pernambuco (SIRESPE). O autor dessa segunda pesquisa tinha como intenção
disponibilizar em seu estado (Pernambuco) um portal onde pudesse beneficiar
reeducando com a possibilidade de reduzir suas penas com trabalhos, empresários com
a possibilidade de reduzir suas despesas tributários contratando reeducando em regime
semiaberto ou aberto, e principalmente beneficiando a sociedade com a possibilidade de
receber ao término da pena um cidadão regenerado.
Todos esses projetos serviram de base para que o autor pudesse elaborar um
roteiro baseado em etapas que até então eram empíricas de como conciliar diversos
fatores e mesclar ferramentas e técnicas de gestão da inovação com gestão da qualidade
em projetos de software.

Figura 12 – Trajetória CInO

7 Considerações Finais
Projetos de inovação compartilham de alta imprevisibilidade que sugere a
adoção da experimentação como alternativa aos modelos de gestão da qualidade.
Quando o contexto é imprevisível e a informação escassa, amplifica-se a dificuldade de
tomada de decisão. Nessa situação, é necessário que os gestores aprendam o mais rápido
possível sobre suas estratégias lançadas. Ao invés de realizar um profundo planejamento
em uma oportunidade ainda obscura e correr altíssimo risco, o gestor de um projeto de
inovação deve considerar a possibilidade de colocar pequenas e diferentes apostas que
poderão reduzir os riscos e aumentar as chances de sucesso à medida que aprende sobre
as incertezas existentes e consolida seu entendimento da melhor estratégia a ser
executada.
Não há técnica certa ou errada. Há técnicas que melhor contribuem para a
performance em determinados contextos. A inovação não pode ser gerenciada num
processo de tentativa e erro. Mas atuar visando a diminuição da variabilidade dos
resultados. Nesse contexto, o framework QIn apresenta-se como uma ferramenta de
gestão integrada da qualidade e da inovação. Nessa pesquisa, o desenvolvimento
tecnológico foi centrado em projetos de software, nos quais o autor da pesquisa esteve
diretamente responsável pela sua concepção. Nesse contexto, o framework QIn visa
propiciar um conjunto de componentes adaptáveis sobre os quais outras metodologias
já utilizam, esses componentes variam entre controle de qualidade e inovação para
novos resultados.

7.1 Trabalhos Futuros
Como continuidade desse trabalho, pretende-se que o framework concebido
nessa pesquisa seja desenvolvido como uma plataforma web, de modo que outros
pesquisadores e profissionais não apenas de Tecnologia da Informação, mas de outras
áreas envolvidas no processo de concepção de novos produtos, serviços e processos.
Sugere que essa plataforma seja concebida como questionários de modo que o roteiro de
gestão seja concebido com base nas respostas obtidas.
Espera-se que essa plataforma seja útil em situações que o gestor:
a) Não detenha todas as informações sobre o produto a ser desenvolvido;
b) Esteja indeciso entre aplicar ferramentas de qualidade no processo e qualidade
no produto;
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