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RESUMO 

SILVA, H. L. S.  Avaliação das práticas de qualidade assegurada em modelos híbridos de 
gestão de projetos aplicados em ambientes regulados.  2019.  Dissertação (Mestrado) - 
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. 
 

A gestão de projetos em ambientes regulados exige atenção aos requisitos de 

conformidade: qualidade assegurada, segurança e proteção, rastreabilidade, verificação e 

validação. As práticas de gestão ágil de projetos visam ampliar a inovação por meio da 

simplificação, uso de controles informais baseados em pessoas e autogerenciamento, que 

adicionam riscos e um potencial impacto negativo nestas características. Há modelos de 

gestão de projetos ditos híbridos, desenvolvidos para estes ambientes, que combinam as 

propostas da gestão ágil com novas práticas de qualidade assegurada, justamente para 

eliminar este impacto negativo. Este trabalho faz uma síntese destas práticas e avalia o 

impacto no uso de uma destas práticas por meio do estudo de caso de uma empresa de 

autopeças. Descreve como esta prática de qualidade assegurada foi implantada com a gestão 

ágil no caso específico e, em seguida, a avaliação dos resultados encontrados por duas 

equipes. Foram avaliados os benefícios e impactos na gestão segundo a percepção dos 

usuários. Além disso, fez-se uma avaliação do procedimento de execução do modelo por uma 

auditoria de qualidade segundo a mesma norma utilizada na verificação dos processos de 

gestão de projetos tradicionais. Os resultados indicam que a prática participação do 

especialista da qualidade tem impacto positivo nos processos de planejamento de entregas, 

monitoramento e controle, verificação e validação, e gestão do conhecimento. Indica que pode 

haver benefícios desta participação em atividades como: análise crítica dos requisitos de 

conformidade, aprimoramento contínuo das entregas de requisitos e documentos, capacidade 

da equipe em avaliar e atender os requisitos exigidos. Identificou-se consenso na equipe de 

que o analista de qualidade facilitou o trabalho de identificação de requisitos, mas não houve 

consenso quanto ao impacto positivo desta identificação quanto ao desempenho do projeto. 

Ao final, apontam-se os próximos passos para pesquisas que possam verificar a generalização 

destes resultados e aprimorar a forma de introdução do profissional de qualidade nas equipes 

ágeis. 

 

Palavras-chave: Modelos híbridos. Métodos ágeis. Gestão de projetos. Ambientes regulados. 

Qualidade assegurada. 
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ABSTRACT 

SILVA, H. L. S.  Assured quality practice assessment in hybrid project management 
models for regulated environments.  2019.  Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia 
de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. 
 

Project management in regulated environments requires attention to compliance 

requirements: quality assurance, safety and security, traceability, verification and validation. 

Agile project management practices aim to expand innovation through simplification, use of 

informal people-based controls and self-management, which become a problem when these 

approaches add risk and a potential negative impact on the compliance requirements. There 

are so-called hybrid project management models developed to these regulated environments 

that combine agile management approaches with new quality assurance practices, precisely to 

solve this problem. This study summarizes these practices and evaluates their impact through 

the case study of an auto parts company. It describes how quality assurance practices were 

implemented along with agile management in this specific case and the evaluation of the 

results found by two teams. Problems and their impact on management were evaluated 

according to the user’s perception. In addition, a process assessment was carried out through a 

quality audit according to the same standard used in the verification of traditional project 

management processes. The results indicate that quality expert participation practice has a 

positive impact on the delivery planning, control monitoring, verification and validation and 

knowledge management processes. It indicates that there may be benefits from participating 

in such activities as: reviewing compliance requirements, continuous improvement of 

requirements and document deliverables, team's ability to evaluate and meet required 

requirements. There was also consensus from the teams that the quality analyst facilitated the 

work of identifying requirements, but there was no consensus on the positive impact of this 

identification on project performance. At the end, we point out next steps for future research 

that can verify the generalization of these results and improve the way of introducing quality 

professionals in agile teams. 

 

Keywords: Hybrid model. Agile methods. Project management. Regulated environments. 

Quality assurance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo introduz o problema de pesquisa, seus objetivos e justificativas, e é 

dividido em quatro seções: a primeira seção apresenta o contexto do trabalho a partir de uma 

explanação dos principais temas e das lacunas de pesquisa as quais se objetiva contribuir e 

expõe a questão de pesquisa, a segunda seção, apresenta o objetivo da pesquisa e seus 

objetivos específicos, na terceira seção são apresentadas as justificativas e relevância do 

trabalho de acordo com a literatura e por fim, a quarta seção detalha a estrutura da dissertação. 

 

1.1  Contextualização 

 

Em pesquisa realizada pela VersionOne (2017) para identificar o estado da arte dos 

métodos ágeis, observa-se que a penetração dos métodos ágeis está aumentando a uma taxa 

acelerada em todas as organizações de diversas indústrias. 

O Gerenciamento Ágil de Projetos é tido como bem ajustado para pequenas equipes 

ou pequenos projetos, equipes colocalizadas ou projetos não críticos (ABRAHAMSSON; 

CONBOY; WANG, 2009, WILLIAMS; COCKBURN, 2003), mas estes métodos quando 

aplicados em contextos diferentes, em pelo menos uma dimensão nas quais foram criados, 

podem falhar de várias maneiras (HODA et al., 2010), gerando dúvidas quanto à utilização de 

métodos ágeis fora do “Sweet spot” onde os métodos nasceram. 

Atualmente existem estudos que demostram a tentativa de uso de métodos ágeis em 

diferentes contextos, como: (1) grandes projetos ou grandes equipes (ALQUDAH; RAZALI, 

2016; DIKERT; PAASIVAARA; LASSENIUS, 2016; DYBA; DINGSØYR, 2008; HOBBS; 

PETIT, 2017); (2) equipes de desenvolvimento, distribuídas geograficamente 

(SHRIVASTAVA; DATE, 2010), bem como em (3) projetos críticos ou regulados 

(CAWLEY; WANG; RICHARDSON, 2010; FITZGERALD et al., 2013). 

Campanelli e Parreiras (2015) e Hoda et al. (2010) consideram que dificilmente 

métodos ágeis são aplicados na sua forma pura, sendo modificados, combinados ou adaptados 

aos requisitos do projeto, ou negócio no qual está inserido. Este esforço de estudar e adaptar 

os métodos ágeis aos aspectos culturais, ambientais e a realidade de cada empresa, tem sido 

denominado na literatura como Escalabilidade (“Scalling”), Customização (“Tailoring”) ou 

Modelos Híbridos (“Hybrid models”). 
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A combinação de diferentes abordagens é importante para desenvolver modelos de 

gestão adequados para lidar com os desafios, incertezas e complexidades do ambiente atual 

(CONFORTO; REBENTISCH; AMARAL, 2014). Existem diversos autores investigando a 

aplicação de métodos ágeis em produtos inovadores de forma pura ou híbrida, um exemplo é 

o trabalho de Bianchi et al. (2017) que apresenta três casos de aplicação do gerenciamento 

ágil em uma empresa de autopeças, em que evidenciam a necessidade de personalização dos 

métodos, tendo sido aplicado de maneira distinta em cada situação, mesmo sendo a mesma 

organização. 

Um desafio importante na gestão ágil de projetos é identificar maneiras ou práticas de 

adaptação em diferentes contextos. Um contexto bem específico é o das empresas que 

desenvolvem projetos em ambientes de produtos regulados como nos mercados automotivos, 

aeroespacial ou médico (DIEBOLD; THEOBALD, 2018). 

Na pesquisa bibliográfica realizada durante este estudo e detalhada no Capítulo 2, 

foram observadas limitações importantes presentes em ambientes regulados, como: (a) a 

importância de questões de conformidade presentes nos projetos desenvolvidos neste 

contexto: qualidade assegurada, segurança e proteção, eficácia, rastreabilidade, e verificação e 

validação (FITZGERALD et al., 2013); e (b) dificuldade de garantir o cumprimento de 

condições reguladas como normas, diretrizes e homologações em um ambiente menos 

formalizado como o da Gestão Ágil do Projeto (TURK; ROBERT; RUMPE, 2005). 

Os limites identificados apresentam duas abordagens para o problema, de um lado 

identificam-se autores como Turk, Robert e Rumpe (2005) que, através de uma revisão 

bibliográfica, afirmaram não ser possível utilizá-lo em tais condições. Por outro lado, autores 

como Cawley, Wang e Richardson (2010) que, através de uma revisão bibliográfica, revelam 

uma falta de atenção para este tópico e recomendam a busca de soluções. 

Fitzgerald e Stol (2016) argumentam que muitas destas divergências decorrem da 

interpretação das proposições feitas no manifesto ágil. O manifesto simplifica a questão, 

permitindo um entendimento de contraposição, onde haveria, de um lado, os defensores dos 

métodos ágeis, que reconhecem o valor dos itens como processos e ferramentas, 

documentação, contratos e plano, porém, enfatizam os itens como indivíduos, software, 

colaboração e resposta a mudanças e do outro lado, haveria outro grupo, os reguladores, que 

procuram garantir processos e documentos em conformidade com regulamentos. 

Trata-se de uma simplificação que foi importante na disseminação dos métodos ágeis, 

como um instrumento para a crítica aos padrões instituídos de gestão vigentes no momento. A 

revisão bibliográfica realizada neste estudo indica, porém, que nos últimos anos esta questão 
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se aprofundou e vem sendo tratada com a complexidade necessária. No lugar de opção entre 

uma ou outra abordagem, cresceu o número de autores que apresentam modelos adaptados 

para uso em ambientes regulados, buscando soluções de compromisso entre regulação e 

autogestão, simplicidade e documentação. 

Como exemplo de estudos neste sentido encontram-se os modelos adaptados para 

atender os requisitos de segurança de software VAIHT de Rindell, Hyryndalmi, Leppänen 

(2015); o modelo ajustado para atender a certificação IEC 61508 de Hanssen et al. (2016) ou 

o modelo geral chamado Regulated-Scrum de Fitzgerald et al. (2013) entre outros. Estes e os 

demais modelos serão revisados na seção 4.1 deste trabalho. 

Ao avaliar estes modelos, identificou-se que os diferenciais entre as práticas de gestão 

de projetos consagradas, nas duas abordagens (ágil e plan driven), estão nas modificações na 

divisão de tarefas e nas responsabilidades tradicionais das equipes ágeis. São novas práticas 

como a inclusão ou adaptação de artefatos relacionados a garantia da qualidade e introdução 

de novos papéis de gestores de configuração, responsáveis por documentação e analistas de 

controle da qualidade, bem como nas atribuições dos papéis de Scrum Master e Product 

Owner. Em geral, buscam manter os procedimentos de planejamento iterativo e controle 

propostos no ágil, combinados com práticas de verificação do resultado produzido pelas 

equipes, com a meta de que o resultado seja constantemente revisado e a conformidade com 

os padrões de garantia. 

Como exemplo, o caso onde Fitzgerald et al. (2013), descreveram uma proposta 

interessante do uso de auditorias de qualidade (QA Check Points), com um procedimento de 

validação e verificação associado aos passos do método SCRUM. Não há muitos detalhes da 

implementação, mas a ideia de associar ciclos de verificação com a divisão de tarefas entre 

uma equipe ágil (que desenvolve o produto) e uma equipe de auditoria (que garante a 

qualidade) é um caminho que pode levar ao desenvolvimento de modelos híbridos 

apropriados ao setor. 

Uma consideração muito importante é que estes trabalhos não descrevem o método 

utilizado para a configuração destes modelos, bem como não detalham o caso estudado e seus 

impactos positivos ou negativos na agilidade e qualidade do projeto. 

O levantamento bibliográfico realizado nesta pesquisa permitiu identificar os modelos 

híbridos voltados para ambientes regulados, com práticas relacionadas à execução da função 

da qualidade assegurada. Destes modelos, foi possível identificar as práticas mais 

frequentemente utilizadas na adaptação de modelos híbridos a ambientes regulados. 
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A prática mais recorrente foi a participação de um especialista de qualidade 

assegurada, atuando de maneira combinada com a equipe ágil de projeto. Apesar de 

recorrentemente citada, os trabalhos não avaliam ou apresentam dados da sua efetividade, ou 

mesmo conseguiram verificar se o seu uso atende aos critérios de qualidade assegurada que se 

espera neste ambiente. Surge então uma questão: as práticas relacionadas à qualidade 

assegurada, tal como, proposta nos modelos híbridos adaptados da literatura, realmente 

funcionam em ambientes regulados? 

 

1.2 Objetivo do trabalho e perguntas de pesquisa 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar os benefícios e impactos da prática de participação 

do especialista da qualidade assegurada em um caso específico de dois projetos de 

desenvolvimento de produtos automotivos. 

Os objetivos específicos são: 

● Identificar um caso de aplicação e descrevê-lo de forma a identificar evidências 

de que a prática de participação do especialista em qualidade foi realizada de maneira efetiva 

no projeto. 

● Identificar os benefícios e impactos da prática, segundo a percepção dos 

participantes do projeto. 

● Verificar se esta prática, a introdução das equipes ágeis combinado com o 

especialista da qualidade, atende às exigências dos padrões de qualidade assegurada vigentes 

no ambiente da empresa. Em suma, verificar se esta prática pode ser aplicada de forma a 

manter a conformidade com padrões de qualidade assegurada. 

 

1.3 Justificativa  

 

As motivações em estudar a configuração de modelos híbridos em ambientes 

regulados se dão primeiramente pela necessidade de estudar o caso específico de uma de 

manufatura com interesse de combinar processos ágeis com processos planejados mais 

formalizados, chamados modelos híbridos. O mercado automobilístico tem características de 

“ambiente regulado” (FIZGERALD et al., 2013), onde regras indicam quais condições devem 

ser atendidas para assegurar o desenvolvimento de produto e consequentemente sua produção 

em série. Apesar disto, a indústria automotiva tem buscado aumentar eficiência e eficácia 
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através de métodos ágeis de gerenciamento de projetos (BOSCH, 2017; DIEBOLD; MAYER, 

2017; SCRUMATSCALE, 2017). 

Em segundo lugar, apesar das críticas sobre a incompatibilidade de uso de métodos 

ágeis puros em ambientes regulados (TURK; ROBERT; RUMPE, 2005), afirmação refutada 

por Cawley, Wang e Richardson (2010), autores como Fitzgerald e Stol (2016) e Kaisti et al. 

(2013) entre outros propõem o uso de adaptações das práticas de gerenciamento para 

adequação a contextos regulados. Propostas que buscam soluções de compromisso entre 

regulação e autogestão, simplicidade e documentação. 

Por fim, como terceiro aspecto tem-se a ausência de um corpo de literatura que 

formalize as combinações dos modelos explicando o modo como são configurados e os 

resultados que devem ser esperados desses processos. Nos estudos existentes sobre modelos 

híbridos, não existe um aprofundamento quanto aos aspectos de conformidade, essenciais para 

as organizações de setores regulados, pois muitos se concentram na combinação de práticas 

associadas ao planejamento de escopo e controle de tempo (BIANCHI, 2017). 

Pesquisas anteriores sobre a adaptação de métodos ágeis aplicados em ambientes 

regulados apresentam lacunas as quais o presente estudo poderá revelar. Artigos com modelos 

e propostas não descrevem detalhes da configuração e implantação do modelo. Outra 

consideração é a falta de descrição de como se dá a interação destas práticas e a equipe ágil e 

são insuficientes nas avaliações dos impactos positivos ou negativos na agilidade e qualidade 

do projeto. Os resultados fornecidos pelos estudos atuais não avançam além da descrição da 

abordagem utilizada, não superando o problema de recomendação de práticas apropriadas 

para o contexto, são exemplos: Lin e Fan (2009) e Takahira et al. (2014), que descrevem 

apenas resultados teóricos; Ashraf e Aftab (2017), Fitzgerald et al. (2013), Hanssen et al. 

(2016) e Iqbal e Javed (2014), que descrevem a abordagem utilizada, mas sem detalhar a 

avaliação. 

A necessidade de combinar práticas ágeis com práticas tradicionais através da 

adaptação de práticas relacionadas a qualidade assegurada que suportem a configuração de 

modelos híbridos adequados a este contexto, são fatores promissores para o desenvolvimento 

da teoria de modelos híbridos. Para facilitar o entendimento, a Figura 1 ilustra a proposta de 

pesquisa. 
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Figura 1 - Visão geral da problemática da dissertação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

1.4 Estrutura de trabalho 
 

Esta dissertação está organizada em 7 (sete) capítulos. O Capítulo 1 introduz o 

conteúdo do trabalho, descreve o contexto e os desafios para a pesquisa, detalha a questão, as 

hipóteses e os objetivos da pesquisa, por fim apresenta a justificativa e relevância da 

realização deste trabalho. 

No Capítulo 2 está detalhada a pesquisa bibliográfica nas principais fontes de 

publicações sobre os temas mais relevantes a serem estudados por este trabalho, incluindo as 

seções: (1) ambiente regulado e suas exigências; (2) metodologias ágeis em ambientes 

regulados; e (3) configuração de modelos híbridos ajustados a diferentes contextos. 

O Capítulo 3 temos a descrição da metodologia de pesquisa, a apresentação do 

objetivo, sua classificação, detalhamento das fases, suas etapas, bem como a sustentação 

metodológica utilizada no desenvolvimento desta. 

No Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos com a revisão bibliográfica conforme 

definido no Capítulo 3. O Capítulo 5 descreve o modelo híbrido ajustado a ambiente regulado 

a ser utilizado no caso real para avaliar a prática de participação do especialista da qualidade 

assegurada. 

O Capítulo 6 compreende os resultados obtidos com o acompanhamento do caso. Por 

fim o Capítulo 7 apresenta as considerações finais, limites e trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta seção está relacionada à pesquisa bibliográfica nas principais fontes de 

publicações sobre o tema. O objetivo foi obter o referencial teórico necessário para atender os 

objetivos da pesquisa. A pesquisa foi realizada através de artigos científicos. 

 

2.1 Ambientes regulados e suas exigências. 

 

Um ambiente regulado é basicamente qualquer ambiente controlado, onde regras 

indicam quais condições devem ser atendidas por uma empresa para produzir resultados 

válidos ou mercadorias com um nível garantido de qualidade (CLARITY, 2017). Eles 

incluem indústrias como: serviços financeiros, automotivos, aeronáutica, equipamentos 

médicos, nucleares, farmacêuticos e ferroviários (FITZGERALD et al., 2013). 

Há uma infinidade de regulamentos e padrões que se aplicam em diferentes domínios 

regulados, estes são emitidos pela própria empresa ou por diversos corpos ou associações (por 

exemplo: ISO, FDA, PDA, GAMP, IEC, ISPE, RTCA), podendo inclusive ser específicos de 

alguma região como, por exemplo, Estados Unidos ou Comunidade Europeia (FITZGERALD 

et al., 2013). 

Um exemplo de indústria em que o desenvolvimento é regulado é a indústria 

automotiva. A mais de 30 anos o Automotive Industry Action Group (AIAG) com as 

principais montadoras de automóveis da época desenvolveram uma certificação que pretende 

desenvolver os sistemas de gestão dos seus fornecedores, assegurando os atendimentos aos 

seus requisitos. Empresas inseridas neste mercado têm como requisito específico para seus 

desenvolvimentos o uso do Planejamento Avançado da Qualidade do Produto, também 

conhecido como APQP, modelo estruturado de desenvolvimento (AIAG, 2008). O APQP é 

um modelo em cascata de alto nível (QUIGLEY, 2008) que inclui cinco fases que são (1) 

planejamento, (2) desenvolvimento de produto, (3) projeto de processo, (4) validação de 

produto e processo e (5) produção em massa. 

As atividades associadas do APQP são implementadas desde o início do planejamento 

do produto até o final da entrega do produto (AIAG, 2008). Inspeções, Avaliações e Testes 

são utilizadas para assegurar a qualidade do projeto, do produto e do processo (QUIGLEY, 

2008). O Processo de Aprovação da Peça de Produção (PPAP) é a saída do APQP antes da 

fase de produção em massa, que geralmente inclui 10 (dez) entregas obrigatórias e outras 
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opcionais, como demonstrado na Figura 2. O PPAP deve ser submetido aos clientes para ter 

certeza de que o produto piloto atende às expectativas dos clientes (LIN; LI; KIANG, 2009). 

Figura 2 - Processo APQP 

 

Fonte: Lin, Li e Kiang (2009) 

 

Por fim, ao final do processo de desenvolvimento de um produto automotivo, o 

mesmo deverá ser produzido com as características validadas nas fases de desenvolvimento, 

garantindo a qualidade do produto final. Para tanto deve-se assegurar que o produto esteja 

validado e verificado em cada fase e que o processo esteja desenvolvido e estabilizado, bem 

como ter os registros de validação do produto e do processo, organizados (ROCHA; 

SALERMO, 2014). 

 

2.2 Métodos ágeis em ambientes regulados  

 

Em ambientes regulados as equipes de projetos têm que garantir processos e 

documentos em conformidade com regulamentos e normas. Embora não exista um conjunto 

de princípios abrangentes para ambientes regulados, baseado nos princípios do manifesto ágil, 

podem ser inferidas uma série de questões de conformidade presentes no desenvolvimento de 

software em ambientes regulados. Essas questões incluem garantia de qualidade, segurança e 

proteção, eficácia, rastreabilidade, verificação e validação (FITZGERALD et al., 2013). O 

Quadro 1 mostra o detalhamento destas ações. 
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Quadro 1- Requisitos de conformidade em ambientes regulados 

Conceitos Descrição 

Qualidade 
Assegurada 

Gestão sistemática da qualidade, suportada por um controle de processo robusto. 
Confiabilidade e exatidão do produto. 

Segurança e 
Proteção 

Planejamento formal e gerenciamento de riscos para mitigar os riscos de 
segurança dos usuários. 
Proteger os usuários de forma segura contra uso indevido e mal-intencionado. 

Eficácia Satisfazer as necessidades e fornecer alto valor aos usuários com alta usabilidade. 

Rastreabilidade Documentação fornecendo evidências auditáveis de conformidade regulatória e 
facilitando a rastreabilidade e a investigação de problemas. 

Verificação e 
Validação 

Incorporado em todo o processo de desenvolvimento do produto (especificação 
de requisitos do usuário, especificação funcional, especificação de design, revisão 
de código, testes unitários, testes de integração, testes de requisitos). 

Fonte: Fitzgerald et al. (2013) 

 

A adequação ou não dos métodos a um ambiente regulado depende da interpretação, 

ou do critério para diferenciação, se julgarmos ser uma questão de ênfase na ação individual, 

visando promover a produtividade e flexibilidade, não haveria impossibilidade de uso, desde 

que se assegure que a observância dos procedimentos atinja um nível mínimo que garanta a 

conformidade. 

Resta compreender então quando esta diferença de ênfase pode ou não ser significativa 

para a aplicação dos métodos ágeis. Fitzgerald e Stol (2016) afirmam que embora os métodos 

ágeis reduzam o tempo de colocação no mercado, em domínios regulados, o tempo de 

colocação no mercado é secundário à segurança de liberar um produto defeituoso que poderia 

significar literalmente uma perda de vários milhões de euros caso os produtos sofrerem um 

recall. 

Modelos híbridos que integram práticas baseadas em plano flexibilizados com versões 

adaptadas de práticas ágeis parecem estar fazendo avanços. Kaisti et al. (2013) realizaram 

uma revisão sistemática da literatura sobre a aplicação de métodos ágeis em sistemas 

computacionais embarcados e não identificaram impedimentos de uso dos métodos ágeis 

neste domínio, desde que adaptados, como exemplo, descrevem como as abordagens de 

arquitetura rígida, voltada a testes e documentação de alto nível, necessitam de adaptações 

para o melhor ajuste de métodos ágeis ao restrito desenvolvimento de produto com 

processadores dedicados a tarefas específicas, também chamado de produto embarcado, como 

exemplo: o uso de plataformas customizáveis, protoboard e/ou suíte de testes e sistema de 

documentação simplificada. 
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A aplicação de métodos ágeis em contextos regulados depende de adaptações para o 

melhor ajuste a necessidades de atendimento a requisitos de conformidade. A solução para 

esta limitação parte da configuração de modelos híbridos de maneira a balancear 

adequadamente a ênfase entre elementos de agilidade e as questões de conformidade 

presentes neste contexto. 

 

2.3 Configuração de modelos híbridos a diferentes contextos. 

 

Os métodos ágeis puros têm escopo de utilização restrito, (1) equipes pequenas, (2) 

equipes colocalizadas ou (3) projetos não complexos portanto, sua utilização fora deste foco 

referencial necessita de adaptações (HODA et al., 2010). Campanelli e Parreiras (2015) 

consideram que dificilmente métodos ágeis são aplicados “by the book”, sendo modificados 

ou adaptados aos requisitos do negócio, ou projeto aos quais estão inseridos. Este esforço de 

estudar e adaptar os métodos ágeis aos aspectos culturais, ambientais e a realidade de cada 

empresa, tem sido denominado de Customização (“Tailoring”) (CAMPANELLI; 

PARREIRAS, 2015). 

Para ter visão geral das adaptações propostas e suas implicações, Hron e Obwegeser 

(2018) através de uma revisão sistemática da literatura sobre desafios e motivações que levam 

a modificações do método Scrum, identificaram 7 motivações distintas para modificar o 

Scrum de sua versão original, sendo elas: (1) Configurações distribuídas; (2) Combinação 

com outros frameworks e/ou métodos; (3) Maior foco na usabilidade; (4) Escalabilidade 

vertical; (5) Escalabilidade por tamanho; (6) Ferramentas para uso com o método; e (7) Ajuste 

a um contexto específico. Os autores também identificaram 6 soluções genéricas para adaptar 

o método, como segue: 

 Combinação: uma mistura de Scrum com elementos de outros processos / 

métodos como o CMMI, Lean ou XP. 

 Orientação de método: notas, instruções e orientação sobre como aplicar o 

método em configurações, contextos ou circunstâncias. 

 Procedimentos, artefatos, papéis: mudança nos atributos já existentes ou 

introdução de novos artefatos, funções ou processos no método Scrum original.m 

 Multiplicidade: multiplicação de certos aspectos do Scrum (artefatos, 

processos, papéis ou a própria equipe). 
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 Ferramentas: propostas de ferramentas que não modificam diretamente o 

Scrum, mas ajudam a realizar determinadas tarefas. 

 Pré-desenvolvimento: esta categoria é um caso especial da categoria 

“Procedimentos, artefatos, papéis”. Refere-se à introdução de processos, artefatos ou funções 

adicionais. 

Para auxiliar a identificação de quais soluções usar em cada contexto e ajudar a 

configuração de um modelo híbrido, Kruchten (2013) apresenta um guia para a escolha da 

adaptação necessária quando o projeto se afasta significativamente do “ponto ideal ágil”. O 

guia ilustrado na Figura 3 consiste em uma matriz onde as linhas são práticas ágeis que 

podem ter diferentes impactos dependendo do contexto no qual estão inseridas e as colunas 

representam o contexto de uso e seus níveis de categorização, como exemplo o tamanho da 

empresa, que pode ser pequena (S), média (M) ou grande (L). O autor apresenta uma 

graduação de cores que indicam o quanto cada prática é afetada pelo contexto onde será 

usada. 

 

Figura 3 - Guia para configuração de modelos híbridos 

 

Fonte: Kruchten (2013) 

 

Para identificar qual abordagem usar e como avaliar se um modelo é híbrido ou não, 

através de um estudo de caso, Eder et al. (2015) identificou 6 (seis) critérios que diferenciam 

as abordagens ágil e tradicional que devem configurar um modelo e permitem avaliar se este é 

realmente híbrido ou não: (1) elaboração do plano; (2) definição do escopo; (3) padronização 

das atividades; (4) horizonte de planejamento das atividades; (5) monitoramento e controle; 

(6) atendimento do escopo. 
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Bianchi (2017) identificou que a experiência e preferências pessoais dos membros da 

equipe também influenciam esta escolha. O autor apresentou uma ferramenta para auxiliar a 

escolha de práticas e configurações de modelos híbridos de gerenciamento de projetos com 

base nas características do projeto e o contexto na qual está inserido. A ferramenta 

apresentada consiste em uma Matriz de Práticas e um Questionário para caracterização do 

projeto. Detalhes desta aplicação podem ser vistos na Figura 4. 

 

Figura 4 - Ferramenta para configuração de modelos de gestão de projetos 

Fonte: Bianchi (2017) 

 

A configuração de modelos híbridos é, portanto, resultado de motivações diversas e a 

definição da solução passa pelo contexto a qual o projeto está inserido, da experiência e 

preferências da equipe de projeto, e tem como consequência a inclusão ou adaptação de 

práticas. O uso de uma ferramenta configuração como a de Bianchi (2017) para definir um 

modelo híbrido adequado a empresa emerge como uma alternativa de recomendação de 

configuração de um modelo híbrido ajustado também a um ambiente regulado. 
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3 MÉTODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este bloco descreve o objetivo da pesquisa, sua classificação, detalhando as fases, suas 

etapas, bem como toda a sustentação metodológica utilizada no desenvolvimento da pesquisa, 

os métodos e técnicas para a coleta e análise dos dados, e as justificativas para a escolha de 

cada elemento utilizado neste trabalho. 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

O objetivo desta pesquisa é descrever os fenômenos significativos da participação do 

especialista de qualidade assegurada na aplicação de um modelo híbrido ajustado ao contexto 

regulado aplicado em um caso real. 

Segundo Yin (2001) o estudo de caso é um modo de pesquisa empírica que investiga 

fenômenos contemporâneos em seu contexto real quando limites entre fenômeno e o contexto 

não estão bem definidos. Ainda segundo Yin (2001), um caso corresponde a uma unidade de 

análise, que pode ser um evento, uma entidade, um indivíduo, uma decisão, um programa, um 

processo de implantação de algo em uma organização ou uma mudança organizacional. Entre 

os benefícios de um estudo de caso, destaca-se a possibilidade do desenvolvimento de novas 

teorias e o aumento do entendimento sobre eventos reais e contemporâneos (MIGUEL; 

SOUSA, 2012). 

Além disto, a pesquisa tem caráter qualitativo, pois pretende analisar as respostas dos 

entrevistados, como foco na interpretação dos resultados e não na quantificação destes. Uma 

pesquisa qualitativa é aquela que trabalha predominantemente com dados qualitativos, ou 

seja, a informação coletada pelo pesquisador não é expressa em números, ou mesmo, que os 

números e as conclusões retiradas destes tenham papel menor na conclusão (DALFOVO; 

LANA; SILVEIRA, 2008). 

Assim, o objeto de análise é a empresa onde o estudo será realizado, porém, a unidade 

de análise são os projetos de desenvolvimento de novos programas e neste acaso a pesquisa 

pode ser classificada como descritiva e de estudo de caso único, pois visa observar e 

compreender os fatores significativos da participação do especialista de qualidade assegurada 

na aplicação de um modelo híbrido ajustado ao contexto regulado para descrever 

detalhadamente este fenômeno. 
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3.2 Validação da pesquisa 

 

Para julgamento de uma pesquisa social empírica, quatro critérios vêm sendo 

utilizados para assegurar a validade da pesquisa: (1) validade do constructo; (2) validade 

interna; (3) validade externa e (4) confiabilidade (YIN, 2001). 

De modo a aumentar a (1) validade do constructo, serão utilizadas várias fontes de 

evidências como entrevistas, análise documental, observações, entre outros. As fontes são 

descritas na seção 3.2. 

Yin (2001) coloca que a (2) validação interna “é uma preocupação apenas para estudos 

de caso causais (ou explanatórios)”, não sendo aplicável a estudos descritivos como o caso 

deste estudo. 

A (3) validade externa trata da generalização da pesquisa e para Yin (2001), o estudo 

de caso não permite generalização estatística, como um levantamento, mas possibilita 

generalização analítica, ou seja, permite reunir um conjunto particular de resultados a alguma 

teoria mais ampla, pela replicação das descobertas em outros locais. Como este estudo foi o 

primeiro a ser realizado, a validade externa ainda não foi realizada, contudo, permitirá a 

comparação com a teoria existente e a construção de hipóteses para estudos futuros. 

Por fim, para assegurar a (4) confiabilidade do estudo na fase, planejamento da 

avaliação do caso (3.4.2) foi criado um protocolo pesquisa, que serve como guia para a 

pesquisa empírica que segundo Yin (2001) contribui para o alcance do critério de 

confiabilidade. 

 

3.3 Empresa estudada 

 

A empresa estudada é uma organização multinacional do setor químico, possui 

unidades fabris em dois estados do Brasil, São Paulo e Amazonas, a unidade de São Paulo é 

aonde a pesquisa foi realizada. Trata-se de um fabricante de produtos para múltiplos 

mercados, com mais de 70 anos de atuação no mercado brasileiro, cuja marca é consolidada 

nacional e internacionalmente. Atualmente se organiza em 4 grandes grupos de negócios: 

Industrial, Saúde, Elétricos e Consumo. 

A unidade escolhida tem como principais produtos: fitas elétricas, filmes para 

comunicação gráfica e produtos para o mercado automotivo. Para fins de pesquisa, a empresa 

será nomeada como “Empresa estudada”. 
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A organização escolhida possui certificações de sistema de gerenciamento da 

qualidade, como ISO 14001, ISO 9001:2015 e em especial a certificação específica para o 

mercado automotivo, a IATF 16949. 

O desenvolvimento de produto da empresa caracteriza-se por projetos de padrão 

modular e ciclo curto (3 meses), no entanto, todos os projetos devem seguir um modelo de 

desenvolvimento adequado ao mercado automotivo, chamado Planejamento Avançado da 

Qualidade do Produto ou APQP. 

O APQP da empresa segue o manual AIAG (2008) com fases ajustadas para o ciclo de 

vida deste produto e para as atividades próprias da manufatura da empresa. As atividades são 

controladas através de software padrão do mercado (Project Builder). 

Uma observação importante é que o pesquisador tem vínculo empregatício com a 

empresa estudada, mas não faz parte da equipe de gestão de projetos, não possuindo 

influência na gestão ou decisões acerca dos projetos desenvolvidos pela organização. 

 

3.4 Fases da pesquisa 

 

A pesquisa seguiu uma sequência de 2 fases com as informações necessárias para 

realizar o estudo de caso proposto neste trabalho, na primeira fase (1) Definição de uma 

Estrutura Conceitual-Teórica, foi realizado o levantamento teórico para fundamentar a 

pesquisa, com a ênfase no entendimento dos ambientes regulados, dos modelos híbridos 

propostos na literatura e a síntese das práticas usadas em modelos híbridos adaptados a 

contextos regulados e a descrição do modelo hibrido adaptado para o ambiente regulado. Na 

sequência, na fase (2) Planejamento e Execução do Estudo de Caso, o planejamento do caso e 

definição de critérios e meios de coleta foram detalhados e por fim, executada a análise dos 

dados e geração do relatório final. A Figura 5, sintetiza as fases utilizadas na pesquisa. 
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Figura 5 - Fases da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.4.1 Fase I – Definição de uma estrutura conceitual-teórica. 

 

Esta primeira fase visa a investigação e aprofundamento quanto a inclusão ou 

adaptação de práticas ágeis em ambientes regulados presentes na literatura e que auxiliem na 

aplicação dos métodos em um determinado projeto. O detalhamento desta análise pode ser 

verificado na seção 4.2. 

Para auxiliar a definição de uma estrutura conceitual-teórica, foram realizadas duas 

etapas: 

1) Identificar práticas de adaptação de modelos ajustados ao contexto regulados; 

2) Configurar um modelo híbrido ajustado ao contexto regulado. 

A primeira etapa correspondeu às revisões bibliográficas realizadas com o objetivo de 

identificar modelos adaptados a contextos regulados existentes na literatura. 

Após o levantamento bibliográfico foram identificados 7 (sete) modelos que ao serem 

analisados individualmente, permitiram a identificação de 3 (três) principais práticas 

específicas destes modelos de ambiente regulado e que não são citadas na literatura anterior 

de gerenciamento de projetos: 

 Combinação com modelo referencial do ambiente, como: APQP; V-Model; 

 Introdução de novos artefatos específicos sobre garantia da qualidade, como: 

“Entregas da Qualidade” e “Painel de Não Conformidade”; 

 Introdução de um novo papel na equipe, o responsável pela “Qualidade 

Assegurada”. 
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A segunda etapa correspondeu a busca de um caso, uma empresa interessada em 

aplicar o gerenciamento ágil em um ambiente caracterizado como regulado. Buscou-se uma 

organização que se encaixasse nos seguintes critérios: realizar projetos de novos produtos e 

estar interessada em fazer parte da pesquisa, incluindo o consentimento por parte da gerência 

e colaboradores. 

Uma vez obtido o consentimento da empresa, foi constatado que a mesma não possuía 

modelo hibrido adequado ao estudo, o pesquisador em conjunto com os especialistas da 

empresa adaptou o modelo de gestão de projetos da empresa, com a configuração de modelo 

híbrido de gestão de projetos, ajustado ao ambiente regulado, isso é, contendo práticas ágeis e 

práticas relacionadas com a qualidade assegurada, identificadas na literatura. 

A configuração do modelo híbrido foi feita em dois passos: 

(1) Desenvolvimento de um modelo referencial específico para a empresa; 

(2) Ajuste do modelo híbrido às práticas de qualidade assegurada. 

O primeiro passo visa a escolha dos artefatos que irão compor o modelo híbrido a 

partir destes artefatos foi usada a ferramenta de configuração de modelos híbridos, 

desenvolvida por Bianchi (2017). A partir das respostas ao questionário de análise das 

características do projeto (Anexo A), realizadas com os coordenadores da empresa, foram 

identificadas as características dos projetos e da empresa. O cruzamento destas 

“Características de Projeto” com a “Matriz de Práticas” resulta em potenciais práticas de 

planejamento e controle a compor o modelo híbrido específico a empresa.  

No passo seguinte objetivou-se ajustar o modelo proposto às práticas relacionadas a 

qualidade assegurada. A partir do ordenamento logico do fluxo de informações, foram 

adicionadas práticas de garantia da qualidade e após ciclos de simplificação e ajuste do fluxo, 

o modelo híbrido foi ajustado ao contexto regulado, para tanto foi utilizado um procedimento 

de otimização de atividades, como descrito em Araujo (2012). 

A descrição do modelo utilizado pela empresa pode ser verificada no Capítulo 5 e 

trata-se de uma contribuição do estudo na medida que não há descrições similares na 

literatura. 

 

3.4.2  Fase II – Planejamento da avaliação do caso. 

 

A segunda fase está relacionada a definição das técnicas para obtenção de dados e 

evidências, para isso serão realizadas visitas na organização descrita, realizadas de forma 

detalhada e lastreada em um protocolo, previamente definido com o objetivo de coletar e 
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analisar as evidências., bem como todo o conjunto de atividades serão inseridos em um 

relatório de pesquisa. 

O uso de métodos diferentes para a coleta de informações contribui para minimizar as 

distorções (EISENHARDT, 1989). As fontes de evidências devem possibilitar ao pesquisador 

realizar a triangulação dos dados, que consiste no uso e combinação de diferentes métodos 

para estudar o mesmo fenômeno sob diferentes perspectivas (YIN, 2001). 

A aplicação do estudo contempla a aplicação do modelo em campo e a observação 

participativa do pesquisador. Como primeira etapa é necessário a definição do protocolo de 

pesquisa, que segundo Yin (2001) para assegurar validações necessárias o protocolo deve 

possuir os tópicos: (1) Definição da unidade de análise; (2) Potenciais entrevistados; (3) 

Múltiplas fontes de evidência; (4) Período de realização; (5) Local de coleta de evidências; (6) 

Síntese do roteiro de entrevista; (7) Perguntas a serem realizadas e por fim (8) Formalização 

da autorização da organização. O procedimento para aplicação do modelo, condução do caso 

e coleta dos dados estão descritos no protocolo de estudo de campo (Apêndice A). 

Utilizando o resultado das buscas e fundamentações teóricas realizadas, optou-se por 

aprofundar o estudo na terceira prática, o novo papel de verificação da qualidade por meio da 

participação de um especialista da qualidade assegurada. O primeiro passo para a verificação 

foi a identificação das dimensões e suas variáveis a serem avaliadas para medir a efetividade 

desta nova prática. O termo dimensões (elementos conceituais) significa na pesquisa o 

conjunto de variáveis a serem medidas em campo, assim, foram definidas 2 (duas) dimensões 

a partir da literatura e criadas para avaliar o modelo híbrido ajustado ao contexto regulado. As 

dimensões definidas são: Percepção Geral (D1) e Conformidade (D2), ambas foram avaliadas 

por meio da confrontação de diferentes fontes de dados e com critérios bem definidos para 

cada fonte, como descrito a seguir. 

A dimensão Percepção Geral (D1) procura avaliar a contribuição da participação do 

especialista da qualidade no atendimento a conformidade exigida no contexto regulado, esta 

dimensão foi avaliada através de dois instrumentos: (C1) observação direta e (C2) entrevistas, 

descritos a seguir: 

C1 – Observação direta: onde procurou-se observar as oportunidades de iteração entre 

a equipe envolvida e avaliar a participação do especialista da qualidade assegurada, com as 

seguintes questões a observar: 

1. O especialista verifica os requisitos de conformidade na iteração/validação? 

2. O especialista da qualidade dá feedback na iteração/validação? 
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3. Quais as dificuldades dos especialistas encontram em sua participação na 

iteração? 

C2 – Entrevistas: onde através da aplicação de um questionário, procurou-se levantar 

as impressões e percepções dos entrevistados quanto a participação do especialista da 

qualidade assegurada no modelo híbrido proposto, com as seguintes questões aplicadas a 

equipe: 

1) A participação do especialista da qualidade facilita o atendimento as entregas 

referentes a conformidade e documentações?  

a) Descreva os benefícios da participação do especialista da qualidade na 

gestão do projeto? Por favor, justifique sua resposta. 

2) O resultado da participação do especialista da qualidade trouxe impacto 

positivo no atendimento aos requisitos de conformidade e documentações? 

a) Descreva os impactos na identificação e desdobramento de requisitos nos 

planos de entrega. 

b) Descreva os impactos para a mitigação de risco e prevenção de falhas. 

c) Descreva os impactos no monitoramento e controle das entregas dos 

requisitos. 

d) Descreva os impactos no registro e atualização das documentações do 

projeto. 

e) Descreva os impactos nas análises de verificação e validação do produto. 

A dimensão Conformidade (D2) procura avaliar a aderência entre o procedimento de 

gestão de projetos, utilizado pela equipe e o modelo híbrido proposto, mas este estudo 

procurou avaliar se o modelo de gestão efetivamente aplicado atende aos padrões de garantia 

da qualidade, exigidos no ambiente. Considerando, portanto, que de nada adiantaria a prática 

ser eficiente se o modelo de gestão não esteja em conformidade com os padrões exigidos.  

Esta avaliação é necessária para garantir que a proposta avaliada concorde com a 

proposta de Fitzgerald et al. (2013), segundo o qual os modelos híbridos de gestão de projetos 

adaptados para ambientes regulados devem atender os requisitos das normas, nas dimensões: 

(1) Qualidade Assegurada; (2) Segurança e Proteção; (3) Efetividade; (4) Rastreabilidade e 

(5) Verificação e Validação e com o atendimento aos requisitos da norma certificadora IATF 

16946.  

Assim, a dimensão Conformidade (D2) foi separada em duas variáveis: (D1.A) 

Conformidade com as Questões Básicas de um Ambiente Regulado e (D1.B) Conformidade a 

Normas ou Certificações, avaliadas como descrito a seguir. 
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D1.A - Conformidade com as Questões Básicas de um Ambiente Regulado: foi 

avaliada através de uma Análise Documental (C3), detalhada a seguir: 

C3 - Análise documental: procuraram-se evidências que permitam avaliar se o modelo 

híbrido está em conformidade com as questões básicas de um ambiente regulado apresentadas 

por Fitzgerald et al. (2013) e aqui representadas pelas seguintes questões: 

1. O planejamento das entregas da equipe ágil está em conformidade com todas 

as exigências das normas de gestão e requisitos do cliente? 

2. O planejamento de entregas é formal e possui análise e mitigação de risco? 

3. Os requisitos de normas e regulamentações foram considerados no 

planejamento de entregas e monitorados durante a execução do projeto? 

4. A documentação é atualizada ao longo da execução do projeto? 

5. Os testes de verificação e validação são realizados ao longo do projeto? 

D1.B - Conformidade com Normas ou Certificações (D1.B), foi avaliada por uma 

Auditoria Interna (C4), detalhada a seguir: 

C4 - Auditoria Interna: De modo a auditar o método quanto ao atendimento a garantia 

da qualidade, o procedimento proposto será avaliado por uma auditoria interna pela área de 

sistema da qualidade segundo a mesma norma utilizada na verificação dos processos pela 

empresa estudada e os desvios serão categorizados e agrupados por similaridade. O Quadro 2 

apresenta um resumo destas dimensões, seus meios de coletas e questões a serem observadas. 

 



45 
 

 

Quadro 2- Dimensões, meios de coleta e questão da pesquisa de campo 

ID Descrição Meio de Coleta de 
Dados 

Itens de Verificação 

D1 Percepção Geral sobre o Modelo Híbrido ajustado 
para o Contexto Regulado com ênfase na 
Participação do Especialista da Qualidade. 

C1. Observação 1. O especialista verifica os requisitos de conformidade na iteração/validação 
2. O especialista da qualidade dá feedback na iteração/validação? 
Quais as dificuldades dos especialistas encontram em sua participação na iteração? 

C2. Entrevistas 1. A participação do especialista da qualidade facilita o atendimento as entregas 
referentes a conformidade e documentações? 

a. Descreva os benefícios da participação do especialista da qualidade na 
gestão do projeto? Por favor, justifique sua resposta. 

2. O resultado da participação do especialista da qualidade trouxe impacto positivo no 
atendimento aos requisitos de conformidade e documentações? 

a. Descreva os impactos na identificação e desdobramento de requisitos nos 
planos de entrega. 

b. Descreva os impactos para a mitigação de risco e prevenção de falhas. 
c. Descreva os impactos no monitoramento e controle das entregas dos 

requisitos. 
d. Descreva os impactos no registro e atualização das documentações do 

projeto. 
e. Descreva os impactos nas análises de verificação e validação do produto.  

D2 Conformidade do Modelo Híbrido de Gestão de 
Projetos, adotado com: 

 Questões Básicas (Fitzgerald et al., 2013): 
o Qualidade Assegurada 
o Segurança e Proteção 
o Efetividade 
o Rastreabilidade 
o Verificação e Validação 

 Normas ou Certificações: 
o IATF 16946. 

C3. Análise 
Documental 

Questões de Conformidade: 
1. O planejamento das entregas descreve o que deve ser entregue na execução? 
2. O planejamento de entregas é formal e possui análise e mitigação de risco? 
3. Os requisitos de normas e regulamentações são considerados no planejamento de 

entregas e monitorado durante a execução do projeto? 
4. A documentação é atualizada ao longo da execução do projeto? 
5. Os testes de verificação e validação são realizados ao longo do projeto? 

C4. Auditoria Normas ou Certificações: 
1. Seguir procedimento de auditoria interna de processos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 ANÁLISE DOS MODELOS ADAPTADOS PARA AMBIENTES 

REGULADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com a revisão bibliográfica 

conforme definido no Capítulo 3. A seção 4.1 consiste na análise dos modelos ágeis 

adaptados para ambientes regulamentados encontrados na literatura, a seção 4.2 apresenta 

uma comparação dos modelos analisados e suas propostas de adaptação. 

 

4.1 Adaptação de métodos ágeis em ambientes regulados  

 

Não foram encontrados modelos ágeis de gestão de projetos de produtos 

manufaturados em ambientes regulados, mas existem adaptações aplicadas ao 

desenvolvimento de software neste ambiente, procurou-se então, identificar se os modelos 

propostos respondem às questões levantadas neste estudo, bem como identificar as adaptações 

sugeridas nos processos, funções e artefatos dos métodos ágeis.  

Para o levantamento dos modelos híbridos foi utilizada a técnica de Snowballing 

(WOHLIN, 2014). Esta técnica é útil para identificar artigos que usem nossa lista inicial de 

estudos como referência (Foward Snowballing) bem como buscar artigos nas referências de 

novas listas (Backward Snowballing). Segundo Wohlin (2014) o Snowballing, quando 

comparada com as buscas automatizadas em bases de dados, realizadas em pesquisas 

sistemáticas da literatura, mostra-se menos custoso e traz uma menor quantidade de "ruído" 

(artigos que não serão selecionados). 

 

4.2 Processo de levantamento e seleção de artigos 

 

O Snowballing é um processo iterativo, onde a cada rodada, os artigos identificados 

foram avaliados com base nos critérios de inclusão e exclusão descritos no Quadro 3. Um 

artigo é incluído se atendesse a todos os critérios de inclusão e era excluído se atendesse ao 

mesmo um dos critérios de exclusão. 

Inicialmente, os títulos e resumos foram lidos e os critérios de inclusão e exclusão 

foram aplicados. Em caso de dúvida o estudo era incluído para ser analisado na etapa 

seguinte. Nesta fase, os critérios foram aplicados na base da leitura da introdução e da 

conclusão, quando necessário a leitura completa do artigo foi realizada. 
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Quadro 3 - Critérios de inclusão e exclusão de artigos. 

Critérios de Inclusão 

IC1 - Estudos que tratem sobre adaptação de métodos ágeis em ambientes regulados 

IC2 - Estudos que descrevam modelos adaptados 

IC3 - Estudos Primários 

Critérios de Exclusão 

EC1 - Estudos em idioma que não seja o Inglês 

EC2 - Estudos duplicados ou repetidos 

EC3 - Estudos incompletos, rascunhos, slides 

EC4 - Estudos acadêmicos que tratem de ensino de metodologias hibridas 

EC5 - Estudos terciários ou meta análises 

EC6 - Estudos que não abordem metodologias ágeis 

EC7 - Estudos que não tratem de modelos adaptados 

EC8 - Estudos que não abordem ambientes regulados 

EC9 - Artigos que não estejam disponíveis para download gratuitamente 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma vez incluídos, estes artigos compõem a segunda iteração de Snowballing, 

repetindo o mesmo processo anterior, após 4 (quatro) iterações, foram selecionados 7 (sete) 

artigos, que apresentam modelos que serão descritos em mais detalhes na seção 4.2. O Quadro 

4 traz um resumo da revisão bibliográfica. A análise das adaptações de métodos ágeis em 

ambiente regulado é apresentada nas seções seguintes. 

 

Quadro 4 - Resultado da revisão bibliográfica. 

Etapa Número de Artigos 

Pesquisa inicial 373 

Remoção dos duplicados, leitura 

do resumo e das palavras-chave 
26 

Leitura introdução e conclusão 7 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2.1 Regulated Scrum – R-Scrum 

 

Fitzgerald et al. (2013) apresentam um modelo Scrum adaptado para atender aos 

requisitos de um ambiente regulado, o modelo foi associado a um procedimento de validação 

e verificação (V-Lifecycle) e leva o nome de R-Scrum (Scrum for Regulated Environments). 

O objetivo do modelo é suportar questões básicas de um ambiente regulado: garantia 

da qualidade; segurança e proteção; eficácia, rastreabilidade e por fim, verificação e 

validação. Este modelo introduz um conjunto de novos processos (Dev Check Point, Quality 

Assurance Check Point), artefatos (No-Conformance Report) e funções (User Doc, Quality 

Assurance). 

Já o fluxo de trabalho é definido no planejamento do Product Backlog e ao final de 

todo Sprint o trabalho é auditado pela qualidade assegurada, isto requer a integração de todas 

as informações necessárias para fornecer provas de conformidade posteriormente. As 

auditorias de controle de qualidade devem identificar problemas de não conformidade, falta 

de rastreabilidade, ou tarefas não completadas que devem ter causa raiz identificada e 

retroalimentar o Product Backlog. 

Este fluxo junto a um conjunto de ferramenta de suporte permite o surgimento de dois 

novos conceitos, como: “conformidade contínua” e “rastreabilidade em vida”. A função da 

qualidade assegurada é independente da função de desenvolvimento para garantir a 

conformidade com os procedimentos, os processos de “Dev Check” e “QA Check Point”, e 

garantem que as tarefas concluídas estejam compatíveis. O relatório de não conformidade, 

que é preenchido no ponto de verificação de controle de qualidade, é que identifica qualquer 

problema de não conformidade. A Figura 6 apresenta uma representação do modelo. 

 

Figura 6 - Scrum adaptado para ambientes regulados 

 

Fonte: Fitzgerald et al. (2013) 
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4.2.2 Review-Scrum 

 

Iqbal e Javed (2014) propõem um modelo adaptado que combina a Arquitetura 

Dirigida pelo Modelo (ADM) a abordagem incremental Scrum, chamado de Review-Scrum. 

O objetivo é resolver a falta de representação visual do trabalho e gestão do risco. 

O modelo proposto adiciona novos papéis (Revisor Técnico – especialista de M&E, 

Equipe de Qualidade Assegurada, Controlador de Release e Gerente de Release); pontos de 

checagem (Dev Check e QA Review) e artefatos (relatório de não conformidade). 

Ao início do projeto, o Revisor Técnico menciona os fatores de risco envolvidos no 

ciclo de vida de desenvolvimento do produto e registra a documentação no ciclo de vida do 

produto. Nesta reunião, participam todas as partes interessadas, incluindo equipe de 

desenvolvimento, de qualidade, de liberação, além de gerente de projeto e cliente. O próximo 

passo é planejar o Sprint Backlog, onde a iteração diária é substituída por roteiro de bases 

semanais. Depois o processo é semelhante ao Scrum, uma diferença pequena é o controle e 

liberação das implantações, onde o Gerente de Release é responsável pelas implantações em 

servidores ativos e o Controlador de Release faz a implantação no local. A equipe de 

Qualidade Assegurada trabalha de forma independente em todo o fluxo de trabalho do 

Review-Scrum. Tal abordagem resulta em um produto melhor, com uma proporção de erros 

baixa quando comparada com as outras estruturas. O ponto-chave do Review-Scrum é a 

coordenação regular entre o controlador de liberação e o gerenciador de liberação A Figura 7 

apresenta uma representação do modelo. 

 

Figura 7 - Ciclo de vida do modelo Review-Scrum 

 

Fonte: Iqbal e Javed (2014) 
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4.2.3 Improved-Scrum Process Model – Iscrum 

 

Ashraf e Aftab (2018) propõem um modelo adaptado da metodologia Scrum chamado 

Iscrum. O objetivo é melhorar a documentação, desempenho da equipe, visibilidade do 

trabalho, teste e manutenção. O modelo proposto introduz novos papéis (Redator Técnico, 

Engenheiro QA) 

A estrutura do IScrum segue as principais cerimônias, funções, artefatos e práticas do 

Scrum tradicional. O fluxo inicia com uma análise preliminar das partes interessadas dos 

requisitos do projeto e suas variáveis, uma equipe é projetada com a adição de novas funções 

de Redator Técnico (Technical Writer) e Engenheiro de QA. Um workshop de refinamento do 

Product Backlog é realizado e conta com a participação do Product Owner, outras partes 

interessadas, Scrum Master e Redator Técnico. 

O Engenheiro de QA irá colaborar com a equipe de desenvolvimento desde o início do 

Sprint. O controle de qualidade exigirá menos tempo para testes quando o lançamento externo 

estiver pronto no final de um Sprint. Já o Revisor Técnico participará de todos os módulos do 

Scrum, desde a oficina de refinamento do Product Backlog até a Retrospectiva do Sprint. Ele 

precisa estar envolvido durante todo o Sprint para coordenar os desenvolvedores e testadores, 

e garantir que a equipe esteja se comunicando e alinhada sobre os requisitos de documentação 

e as entregas que devem ser incluídas na iteração. Todo o trabalho planejado para fazer estará 

no Product Backlog. A alteração de requisitos e itens não planejados que aparecem durante o 

Sprint será colocada no Product Backlog e o próximo Sprint. A Figura 8 apresenta uma 

representação do modelo. 

 

Figura 8 - Improved Scrum Process Model - ISCRUM 

 

Fonte: Ashraf e Aftab (2018)  
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4.2.4 Modelo adaptado para software embarcado  

 

Takahira et al. (2014) apresentam um modelo adaptado para o desenvolvimento de 

software embarcado para atender os requisitos exigidos pela Indústria Automobilística. 

O objetivo é aumentar a agilidade no desenvolvimento do produto sem afetar os níveis 

de aceitação para a qualidade e segurança requeridos aos sistemas de transmissão de 

automóveis. O modelo mescla a abordagem incremental do Scrum com o modelo sequencial 

de verificação e validação de requisitos do V-Model. A estrutura do modelo proposto tem 3 

fases distintas para cada fase do V-Model: 

1. Preparar o Product Backlog: preparar o Product Backlog para análise de 

requisites, codificação e validação. 

2. Preparar o Sprint Planning: preparar o Sprint Planning para análise de 

requisites, codificação e validação. 

3. Daily Scrum Process: atualizar o Sprint, realizando a Revisão do Sprint, sua 

Retrospectiva, Liberação e próximos Sprints. 

A Figura 9 apresenta uma representação do modelo. 

 

Figura 9 - Modelo adaptado para software embarcado 

 

Fonte: Takahira et al. (2014)  
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4.2.5 Modelo adaptado para software em equipamentos médicos 

 

Lin e Fan (2009) apresentam um modelo adaptado no desenvolvimento de software 

para atender regulamentações do FDA (U.S. Food and Drug Administration), cujo objetivo é 

reduzir o risco do projeto e criar os documentos necessários para atender os regulamentos. 

Os autores não declaram quais os métodos ágeis e em cascata devam ser utilizados, 

apenas que o modelo usa o processo ágil para reduzir os riscos do projeto e a formalidade do 

modelo em cascata para a geração de documentos. Assim sendo, a equipe de desenvolvimento 

é informada quanto as documentações necessárias ao decorrer do processo. 

Os autores ainda incluem as seguintes orientações: 

 Assegurar a alta qualidade, segurança e preocupações regulatórias requer que 

todo membro da equipe esteja envolvido, é recomendado que todos os membros tenham 

atitude de “grande responsabilidade para qualidade superior”. 

 Definir modelos de documentação essenciais necessários logo no início, isto 

pode incluir desenhos, diagramas, modelos eletrônicos entre outros. 

 

4.2.6 VAHTI Compliance Scrum Process 

 

Rindell, Hyryndalmi, Leppänen (2015), apresentam um modelo Scrum modificado 

para atingir compatíveis com as instruções do VAHTI (padrões de segurança do governo 

Finlandes para desenvolvimento de software) e recebe o nome de VAHTI Compliance Scrum 

Process. 

O modelo inclui modificações específicas para a assegurar os requisitos de segurança 

de dados, como adição e modificações nos processos (Review and Audits, Security Test), nos 

artefados (Security Related Documentation, Audit and Security Test Reports) e nas funções 

(Product Owner, Security Developer). 

Para alcançar aos níveis de conformidade exigidos, as adições e modificações são 

necessárias para a coleta de requisitos. No planejamento do Product Backlog os requisitos de 

segurança são transformados em histórias, casos de abuso e outras tarefas relacionadas à 

segurança. A definição de “feito” com relação aos requisitos é estabelecida e as etapas para 

alcançá-lo são descritas.  

No planejamento do Sprint, todos os elementos de segurança se tornam parte 

integrante de todo o trabalho da equipe: assim todas as tarefas devem incluir algumas 

considerações de segurança, pelo menos na forma de análise de risco, assim como todos os 
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Sprints devem conter tarefas de segurança. Os Sprints devem conter processos de revisão e 

auditorias (Review and Audit) e testes de segurança (Security Test Reports). 

As funções de Product Owner e Scrum Master devem se ajustar as novas demandas de 

segurança. Os autores aconselham a inclusão de uma nova função, Security Developer. Esta 

função é responsável pelas análises de segurança, de teste de segurança entre outros. A Figura 

10 apresenta uma representação do modelo. 

 

Figura 10 - VAHTI compliance Scrum process 

 

Fonte: Rindell, Hyryndalmi e Leppänen (2015) 

 

4.2.7 Safe Scrum Model 

 

Hanssen et al. (2016) propõe um modelo combinado e adaptado chamado Safe Scrum, 

o objetivo do modelo é adequar o Scrum ao padrão exigido para a certificação IEC 61508. 

O modelo proposto tem 3 partes: A primeira parte consiste nos passos necessários, 

etapas do IEC 61508 e em seguida as fases 1-4 do SSRS resultando nos requisitos iniciais do 

sistema a ser desenvolvido (funcionais e de segurança). A segunda parte do modelo é o 

processo Scrum, onde os requisitos são documentados no Product Backlog. Os autores 

observam que os requisitos de segurança são estáveis e que os funcionais podem mudar 

consideravelmente. 

A ideia é ter dois Product Backlog, um para requisitos funcionais e outro para 

requisitos de segurança, também é preciso conhecer como os requisitos de segurança podem 

ser afetados pelos requisitos funcionais. 
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Os Sprints serão miniprojetos em cascata, para assegurar a rastreabilidade e 

documentação necessários em desenvolvimento de sistemas críticos de segurança deve-se 

introduzir uma atividade separada em cada Sprint. Para ser eficiente a rastreabilidade requer o 

uso de uma ferramenta de suporte. A cada iteração o desenvolvimento deve ser avaliado 

quanto ao atendimento aos requisitos funcionais e de segurança. Se apropriado, o validador de 

segurança pode participar desta validação para cada sprint bem como da retrospectiva a fim 

de manter o foco nas questões de segurança. 

Na etapa final após todos os Sprints uma validação final do RAMS deve ser feita. Com 

o sistema desenvolvido e validades realizadas de forma incremental, espera-se que a validação 

seja menos extensa, reduzindo o tempo e custos para a certificação. A Figura 11 apresenta 

uma representação do modelo. 

 

Figura 11 - SafeScrum Model 

 

Fonte: Hanssen et al. (2016) 
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4.3 Síntese das práticas específicas de ambientes regulados. 

 

Nesta seção foram condensadas as adaptações recorrentes nos modelos estudados com 

o objetivo de sintetizar as principais práticas encontradas nos casos da literatura e compor um 

conjunto de opções a serem estudadas. 

Os modelos estudados foram avaliados quanto ao objetivo do modelo (área 

endereçada); natureza do produto; as adaptações realizadas nos papéis; procedimentos e 

artefatos, duração do Sprint e seus resultados ou fatores de sucesso, o Quadro 5 apresenta as 

adaptações propostas nos modelos estudados e seus detalhamentos. 

Após avaliação dos modelos estudados foram extraídas as seguintes práticas 

relacionadas com a Qualidade Assegurada: 

Novos Artefatos: O Product Backlog: deve ser preparado considerando os requisitos 

funcionais e requisitos para conformidade a regulamentações ou padrões. 

Novos Procedimentos: (A) Sprint Process: Combinação do processo interativo com 

processo em cascata permitindo o atendimento a formalização dos testes necessários; (B) 

Ponto de verificação para a Qualidade e Segurança: Ao final de cada iteração o produto deve 

ser validado conforme requisitos de conformidade e regulamentação; (C) Relatório de Não 

Conformidade: documento que permita o replanejamento do Product Backlog. 

Novos papéis: definição de atividades dedicadas para o (D) Responsável pela 

Garantia da Qualidade, bem como para o (E) Revisor Técnico, responsável por garantir o 

atendimento dos requisitos e o desenvolvimento da documentação necessária, ambos com 

atuação independente da Equipe de Desenvolvimento.  
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Quadro 5 - Modelos Adaptados propostos para ambientes regulados 

Modelo Áreas endereçadas Natureza Papéis Adicionados ou 
Adaptados 

Procedimentos e 
Eventos Adicionados ou 

Adaptados 

Artefatos 
Adicionados ou 

Adaptados 

Duração do 
Sprint 

Resultados ou 
Fatores de Sucesso 

Regulated-Scrum  
(FITZGERALD et al., 2013) 

Qualidade 
Segurança e Proteção 
Rastreabilidade 
Efetividade 
Verificação e 
Validação 

Software Qualidade Assegurada 
User Doc (Revisor 
Técnico); 

Sprint Process (V-Model); 
Devi Check (Tarefas); 
QA Check Point (Sprint) 

Relatório de Não 
Conformidade 

3 Semanas Conformidade 
continua; 
Rastreabilidade; 
Visibilidade do 
Trabalho 

R-Scrum  
(IQBAL; JAVED, 2014) 

Visibilidade do 
Trabalho; Mitigar 
Riscos 

Sistema ERP M&E specialist (Revisor 
Técnico); Equipe de 
Qualidade Assegurada; 
Controlador de Liberação; 
Gerente de Liberação 

Reunião de Lançamento; 
Reunião de "Storyboard"; 
Roadmap 

 Planejamento da 
Documentação do 
Projeto 

2 semanas Qualidade; Redução 
de Defeitos 

Improved Scrum Model 
(ASHRAF; AFTAB, 2017) 

Documentação; 
Desempenho da 
Equipe; Visibilidade do 
Trabalho; Teste e 
Manutenção 

Software Revisor Técnico; 
Qualidade Assegurada 

 Refinamento do Product 
Backlog 

Product Backlog; 
Relatório de Defeitos 

1 a 4 semanas Conformidade; 
Produtividade; 
Redução de 
Defeitos 

Modelo adaptado para 
automobilística  
(TAKASHIMA et al., 2014) 

Agilidade; Qualidade; 
Segurança 

Software 
Embarcado 

Sem alterações Sprint Planning; Sprint 
Process (V-Model) 

Product Backlog Não informado Teórico 

Modelo adaptado para 
Equipamentos Médicos 
(LIN; FAN, 2009) 

Mitigar Riscos; 
Documentação 

Software Equipe de 
Desenvolvimento foco 
documentação 

Sprint Process (Cascata) Documentos de 
Qualidade 
Padronizados 

Não informado Teórico 

VAHTI Compliance Scrum 
Process (RINDELL; 
HYRYNDALMI; 
LEPPÄNEN, 2015) 

Segurança; Avaliação 
Formal 

Segurança 
Software 

Equipe de 
Desenvolvimento Scrum 
foco Segurança  
Security Developer 
(Qualidade Assegurada) 

Review and Audit 
Security Test Reports  

Product Backlog 
Security Documents 

Não informado Teórico 

Safe Scrum Model 
(HANSSEN et al., 2016) 

Qualidade; Avaliação 
Formal 

Software Validador de Segurança 
(Qualidade Assegurada) 

Sprint Process (Cascata); 
Verificação Final 

Product Backlog Duplo  1 a 4 semanas Comunicação; 
Replanejamento, 
Visibilidade; 
Redução de 
Defeitos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 DESCRIÇÃO DO MODELO HÍBRIDO AJUSTADO UTILIZADO 

PELA EMPRESA 

 

5.1 Modelo Híbrido Ajustado para Ambiente Regulado 

 

A empresa estudada nesta pesquisa não utilizava modelos híbridos ajustados para a sua 

gestão de projetos de desenvolvimento de produtos, portanto, para avaliar as práticas de 

qualidade assegurada foi necessário introduzir este modelo.  

Como descrito no Capítulo 3, o pesquisador é funcionário da empresa estudada, mas 

não faz parte da equipe de projetos da unidade estudada, seu papel é de observador 

participante e em conjunto com os especialistas da empresa, procurou facilitar o esforço de 

adaptação do modelo de gestão de projetos desta, com a configuração de modelo híbrido de 

gestão de projetos, ajustado ao ambiente regulado, isso é, combinando práticas de abordagem 

ágil e práticas relacionadas com a qualidade assegurada, identificadas na literatura. 

O desenvolvimento do modelo híbrido procura equilibrar práticas ágeis e questões de 

conformidade encontradas no ambiente regulado. O modelo proposto foi configurado 

utilizando o procedimento de configuração de modelos híbridos proposto por Bianchi (2017) 

e ajustado através do procedimento de otimização descrito por Araujo (2012) visando a 

integração das práticas de adaptação ao contexto regulado, identificadas na seção anterior.  

Este Modelo híbrido ajustado ao contexto da empresa estudada, tem como diferencial com 

relação a modelos ágeis ou híbridos a inclusão das seguintes práticas relacionadas a garantia 

da qualidade: 

 Ciclos iterativos incorporados no modelo referencial (APQP); 

 Duas listas de requisitos (Funcionalidades e Conformidade). 

 Pontos de Verificação da Conformidade e Relatório de não conformidade 

 Participação do Especialista da Qualidade Assegurada.  
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5.2 Descrição do Modelo Híbrido Ajustado utilizado pela empresa. 

 

No modelo proposto, composto por diferentes níveis de planejamento e controle, o 

projeto é definido a partir de um modelo de referência e controlado por um cronograma de 

alto nível, com entregas macro em fases bem definidas que se desdobram em planejamentos 

mais interativos estabelecendo uma abordagem mais flexível. A Figura 12 apresenta uma 

representação do modelo. 

 

Figura 12 - Modelo híbrido ajustado a ambiente regulado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O modelo proposto tem como base o modelo de referência utilizado pela empresa, o 

APQP, que com suas fases e validações, orienta e padroniza a linguagem entre as equipes. A 

partir deste modelo, a equipe de projeto, utilizando ferramentas tradicionais como uma EAP 

(Estrutura Analítica do Projeto) e elabora um Plano Macro de Entregas, com entregas com 

maior quantidade de trabalho e milestones principais do projeto, sempre alinhado com o 

modelo de referência utilizado.  

O Plano Macro de Entregas, deve ser desdobrado em entregas relacionadas aos 

requisitos funcionais e os requisitos de conformidade e sequenciadas em um Gantt Chart que 

serve como um Cronograma Geral do projeto para o devido desdobramento junto aos demais 

equipes de projeto e serão desdobradas por estes em atividades e planejadas de forma 

interativa em um quadro de Gestão Visual das Atividades.  
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As entregas são o resultado de algumas interações e devem ser validadas para a 

conformidade de requisitos, normas e certificações, ao final de cada fase, uma vez validadas 

as entregas podem ser liberadas para submissão ao cliente. 

As atividades devem ser verificadas para a conformidade de requisitos e normas e a 

cada iteração as não conformidades encontradas são documentadas e reprogramadas em novas 

interações. Os papéis e responsabilidades no modelo estão divididos da seguinte forma: 

Coordenador de Projeto: em muitos ambientes regulados e mais especificamente na 

indústria automobilística onde é necessário um alinhamento de atividades e avaliações das 

entregas sem expor projetos de outros clientes. Deve existir um representante do cliente na 

equipe de projeto, neste modelo adota-se que o coordenador de projeto deve monitorar e 

controlar o andamento do projeto, bem como gerenciar os interesses entre os clientes e a 

equipe de projeto, buscando o alinhamento e negociando junto as diversas equipes do projeto. 

Membro (s) da Equipe (s): responsáveis pela execução das atividades no projeto, 

inclui especialistas de diversas áreas (Engenharia de Produto, Pesquisa e Desenvolvimento, 

Manufatura, Supply Chain entre outros...). 

Especialista da Qualidade: com a necessidade de explicitar o atendimento a questões 

básicas de um contexto regulado, o(s) especialista(s) da qualidade(s) deve(m) assegurar a 

aderência do projeto às demandas de conformidade (qualidade assegurada) e de 

documentação (revisão técnica) ao longo do projeto, estabelecendo nas reuniões de 

acompanhamento e de validações as não conformidades existentes e a necessidade de 

reprogramar estas atividades, com atuação independente do restante da equipe. A seguir serão 

descritas as etapas do modelo. 

 

5.3 Etapas e Atividades do Modelo Híbrido Ajustado 

 

5.3.1 Etapa 1 – Planejamento de entregas macro 

 

O planejamento de entregas macro é o primeiro nível de planejamento, onde o 

coordenador de projeto deve realizar uma análise preliminar das partes interessadas e suas 

necessidades, como os requisitos de produto (testes de desempenho) e requisitos de 

conformidade (normas, certificações e documentações) e a partir desta análise, avaliar os 

riscos envolvidos, identificar o modelo referencial mais adequado, montar e definir as 

entregas macro (produto e conformidade), suas datas e responsáveis. O plano pode conter 
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entregas padronizadas e documentos predefinidos e a inclusão na equipe de projeto de novas 

funções como o especialista de qualidade assegurada. 

Este plano deve ser explicitado em um Plano Macro de Entregas, onde fique claro as 

entregas funcionais e de conformidade para cada fase, bem como deve ser comunicado a toda 

equipe do projeto. A Figura 13 mostra detalhes deste Plano Macro de Entregas. 

 

Figura 13 - Plano Macro de Entregas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.3.2 Etapa 2 – Planejamento de entregas detalhado 

 

O planejamento de entregas detalhado representa o segundo nível de planejamento, 

onde a equipe do projeto é responsável por desdobrar as entregas macro em tarefas de forma 

iterativa e sequenciá-las em intervalos de tempo (iterações). Deve-se respeitar a finalização 

das entregas, ou a fase a que pertence, a data e prazo estimado para a sua conclusão, bem 

Plano Macro de Entregas
Início 

previsto
Início 
real

Fim 
previsto

% 
previsto

% 
real

Situação

1) Declaração dos Requisitos 0% 0%
2) Detalhamento da Oportunidade Financeira 0% 0%
3) FASE 1 - PLANEJAMENTO | ANÁLISE CRÍTICA 0% 0%
3.1) Kick off Meeting (Cotação) 0% 0%
3.2) Analise de Viabilidade do Projeto 0% 0%
3.3) Cotação e Proposta Comercial 0% 0%
3.4) Gate Review - Fase 1 (Go | No Go ) 0% 0%
4) FASE 2 - REVISÃO TECNICA | NOMEAÇÃO 0% 0%
4.1) Reunião de Revisão Técnica 0% 0%
4.2) Carta de Nomeação 0% 0%
4.3) Ordem de Compra 0% 0%
5) APQP OEM - Ver 17 0% 0%
5.1) FASE 3 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 0% 0%
5.1.1) Reunião de Kick Off (Desenvolvimento) 0% 0%
5.1.2) Análise de Materiais 0% 0%
5.1.3) Auto qualificação / Teste de Material 0% 0%
5.1.4) Confecção de Amostras 0% 0%
5.1.5) Desenho 2D 0% 0%
5.1.6) Embalagem 0% 0%
5.1.7) Reunião de Implantação 0% 0%
5.2) FASE 4 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 0% 0%
5.2.1) Cadastro do Item 0% 0%
5.2.2) Implantação do Item 0% 0%
5.2.3) Reunião de Launch 0% 0%
5.2.4) Gate Review - FASE 4 0% 0%
5.3) FASE 5 - VALIDAÇÃO DO PRODUTO E PROCESSO 0% 0%
5.3.1) Lote Piloto Produção 0% 0%
5.3.2) Qualificação do Projeto 0% 0%
5.3.3) Encerramento do Projeto 0% 0%
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como assegurar que o plano integre as ações de todos os envolvidos, num grau de 

independência e interface bem delimitadas. Todos os membros da equipe de projetos devem 

participar, fortalecendo o compromisso com as entregas, metas e objetivos do projeto. 

O especialista da qualidade deve colaborar com a equipe de desenvolvimento desde o 

início do planejamento para assegurar que a equipe esteja alinhada sobre as necessidades de 

conformidade e as entregas incluídas na iteração evitando assim surpresas nas entregas.  

Este plano deve ser explicitado em um Plano de Entregas Detalhado, como um 

Cronograma Geral do Projeto (Gantt Chart), onde fique claro as entregas funcionais e de 

conformidade para cada fase, bem como deve ser comunicado a toda equipe do projeto. A 

Figura 14 mostra detalhes deste planejamento. 

Neste nível pode existir o planejamento por equipes ou departamentos, onde um 

representante destas áreas é responsável por definir os planos das atividades junto à sua 

equipe considerando as atividades associadas às atividades de outros projetos e/ou 

administrativas. 
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Figura 14 - Plano de Entregas Detalhado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

Plano de Entregas Detalhado
Início 

previsto
Início 
real

Fim 
previsto

% 
previsto

% 
real

Situação

1) Declaração dos Requisitos 0% 0%
2) Detalhamento da Oportunidade Financeira 0% 0%
3) FASE 1 - PLANEJAMENTO  | ANALISE CRITICA 0% 0%
3.1) Kick off Meeting (Cotação) 0% 0%
3.2) Analise de Viabilidade do Projeto 0% 0%
3.2.1) Viabilidade de Produto 0% 0%
3.2.2) Atendimento a Norma 0% 0%
3.2.3) Viabilidade de Negocio 0% 0%
3.2.4) Viabilidade de Manufatura 0% 0%
3.3) Cotação e Proposta Comercial 0% 0%
3.3.1) Estudo de Custo 0% 0%
3.3.2) Cotação 0% 0%
3.3.3 Proposta Comercial 0% 0%
3.4) Gate Review - Fase 1 (Go | No Go ) 0% 0%
4) FASE 2 - REVISÃO TECNICA | NOMEAÇÃO 0% 0%
4.1) Reunião de Revisão Técnica 0% 0%
4.2) Carta de Nomeação 0% 0%
4.3) Ordem de Compra 0% 0%
5) APQP OEM - Ver 17 0% 0%
5.1) FASE 3 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 0% 0%
5.1.1) Reunião de Kick Off (Desenvolvimento) 0% 0%
5.1.2) Análise de Materiais 0% 0%
5.1.2.1) Calculo de Necessidade de Matéria Prima 0% 0%
5.1.2.2) Aprovar compra de Matéria Prima 0% 0%
5.1.2.3) Incluir Demanda no Sistema 0% 0%
5.1.2.4) Comprar Matéria Prima 0% 0%
5.1.2.4.1) Incluir Ordem de Compra no Sistema 0% 0%
5.1.2.4.2) Receber Matéria Prima 0% 0%
5.1.3) Auto qualificação / Teste de Material 0% 0%
5.1.3.1) Abrir Requisição de Teste 0% 0%
5.1.3.2) Requisição de Material para Testes 0% 0%
5.1.3.3) Enviar Material para Testes 0% 0%
5.1.3.4) Execução de Testes contra Norma 0% 0%
5.1.4) Confecção de Amostras 0% 0%
5.1.4.1) Produzir Amostra #1 0% 0%
5.1.4.2) Executar Teste de Montabilidade #1 0% 0%
5.1.4.3) Produzir Amostras #2 0% 0%
5.1.4.4) Executar Teste de Montabilidade #2 0% 0%
5.1.4.5) Produzir Amostras #3 0% 0%
5.1.4.6) Executar Teste de Montabilidade #3 0% 0%
5.1.4.7) Aprovar Montabilidade e Enviar Amostra Assinada 0% 0%
5.1.5) Desenho 2D 0% 0%
5.1.5.1) Receber Desenho 2D do Cliente 0% 0%
5.1.5.2) Desenho 2D ajustado 0% 0%
5.1.5.3) Validar Desenho 2D ajustado com o Cliente 0% 0%
5.1.6) Embalagem 0% 0%
5.1.6.1) Avaliar/Definir Embalagem 0% 0%
5.1.6.2) Requisitar Criação de Rótulos 0% 0%
5.1.6.3) Submeter Embalagem para Aprovação do Cliente 0% 0%
5.1.6.4) Parametrizar Embalagem no Sistema 0% 0%
5.1.6.5) Comprar Embalagens 0% 0%
5.1.7) Reunião de Implantação 0% 0%
5.2) FASE 4 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 0% 0%
5.2.1) Cadastro do Item 0% 0%
5.2.1.1) Definição de Itens Terminados 0% 0%
5.2.1.1.1) Criação de Itens Terminados 0% 0%
5.2.1.2) Definição de Itens Finais 0% 0%
5.2.1.2.1) Criação de Itens Finais 0% 0%
5.2.1.2.2) Parametrizar Requisitos Logísticos 0% 0%
5.2.1.2.3) Parametrizar Itens no Sistema EDI 0% 0%
5.2.1.2.4) Validar Parâmetros EDI 0% 0%
5.2.1.2.5) Cadastro Preço 0% 0%
5.2.2) Implantação do Item 0% 0%
5.2.2.1) Desenvolvimento Ferramental de Produção 0% 0%
5.2.2.1.1) Criar/Validar Documentos de Processo 0% 0%
5.2.2.1.2) Parametrizar Sistemas Internos 0% 0%
5.2.2.1.3) Criar Arquivos de Ferramentais e Dispositivos 0% 0%
5.2.2.1.4) Comprar e Receber Ferramentais 0% 0%
5.2.2.1.5) Testar Ferramentais de Produção 0% 0%
5.2.3) Reunião de Launch 0% 0%
5.2.4) Gate Review - FASE 4 0% 0%
5.3) FASE 5 - VALIDAÇÃO DO PRODUTO E PROCESSO 0% 0%
5.3.1) Lote Piloto Produção 0% 0%
5.3.1.1) Receber Ordem de Compra do Lote Piloto 0% 0%
5.3.1.2) Autorizar Ordem de produção 0% 0%
5.3.1.3) Produzir Lote Piloto 0% 0%
5.3.2) Qualificação do Projeto 0% 0%
5.3.2.1) Criação e Envio da Documentação (PAPP) 0% 0%
5.3.2.2) Aprovação do PAPP pelo Cliente 0% 0%
5.3.2.3) Registrar Itens para Inspeção de Layout 0% 0%
5.3.3) Encerramento do Projeto 0% 0%
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5.3.3 Etapa 3 – Planejamento das iterações  

 

No terceiro e último nível de planejamento, as atividades são definidas a partir das 

entregas e descritas em detalhes (elementos textuais, incluindo a relação de input, output, 

recursos, riscos associados e pacotes de trabalho). 

Depois é realizada a alocação ou sequenciamento das atividades de cada projeto, de 

acordo com as entregas, num curto espaço de tempo (iteração), uma entrega pode ser 

realizada através de um conjunto de iterações. 

O tamanho da iteração deve ser definido pelo coordenador do projeto e o representante 

de cada área e este deve considerar o tamanho da atividade e o prazo de execução da entrega 

macro, como exemplo foi usado o período de 7 (sete) dias.  

Para assegurar o monitoramento e controle faz-se o uso de gestão visual por quadros 

que facilitam o planejamento e a visualização das atividades, estes quadros permitem em suas 

colunas, identificar a área responsável pela atividade e nas linhas, verificar quais atividades 

estão para cada responsável, ao longo do projeto as atividades avançam pelas áreas 

responsáveis até sua conclusão, na Figura 15 apresenta o Quadro de Gestão de Atividades 

utilizado no setor. 

 

Figura 15 - Quadro de Gestão Visual das Atividades. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Cores Desenho 1 Desenho 2 Inseptor 1 Telas Impressão Corte

OutrosCoord. 1 Coord. 2

WORK IN PROGRESS
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5.3.4 Etapa 4 – Execução das atividades: 

 

Após o planejamento das interações, a equipe de projeto inicia a execução das 

atividades do projeto, durante as iterações as equipes de projeto devem ter reuniões rápidas e 

informais, diárias ou semanais (definidas pelo representante de cada área ou departamento), 

onde as atividades programadas devem ser atualizadas. 

Além da execução da atividade conforme planejamento, a equipe deve ter atenção aos 

impedimentos e oportunidades de melhoria que devem ser informados nas reuniões rápidas de 

acompanhamento. 

O monitoramento e controle do projeto é realizado ao final de cada iteração, onde os 

resultados da semana anterior são avaliados quanto ao atendimento das atividades 

relacionadas aos requisitos funcionais e quanto aos requisitos de conformidade e novas tarefas 

e atividades sendo definidas para a próxima iteração. 

A equipe de qualidade trabalha de forma independente em todo o fluxo de trabalho e 

deve identificar qualquer problema de não conformidade. A alteração de requisitos e itens não 

planejados que aparecem durante a iteração será apontada no relatório de não conformidade 

para inclusão no próximo planejamento de iteração. 

 

5.3.5 Etapa 5 – Reunião de validação e atualizações do projeto 

 

Com a finalização das entregas parciais, uma reunião formal para validação deve ser 

realizada com objetivo de avaliar o trabalho desenvolvido e os resultados alcançados tanto 

para os requisitos funcionais quanto aos requisitos de conformidade. 

O progresso do projeto deve ser escalonado com as atualizações dos quadros de 

Gestão Visual de Atividades, Plano de Entregas Detalhado e consequentemente Plano Macro 

de Entregas, permitindo comparar o que foi planejado e sua execução, avaliando assim, o 

progresso e desempenho da equipe. As informações contidas nos artefatos de planejamento 

devem ser utilizadas para readequação/atualização das próximas entregas. 

Novamente, a equipe de qualidade trabalha de forma independente e deve identificar 

qualquer problema de não conformidade, alertando a equipe sobre a não validação e 

necessidade de ação corretiva imediata.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A avaliação da aplicação do modelo ajustado ao ambiente regulado foi realizada no 

mês de julho de 2019 e se deu pelo acompanhamento de (2) dois projetos na empresa 

estudada, disponíveis naquele momento. O acompanhamento foi realizado em um recorte do 

ciclo de vida dos projetos desta empresa, um em suas fases iniciais e o outro em fases 

intermediários, que apesar de não possibilitar o acompanhamento dos projetos do seu início 

até a fim, permitiu a observação dos fenômenos envolvidos na participação do especialista da 

qualidade nestes projetos nas suas distintas fases diferentes, todo o acompanhamento será 

descrito em maiores detalhes na seção 6.1. 

As técnicas, observação direta na rotina organizacional e aplicação de questionário aos 

6 (seis) integrantes do departamento de engenharia da empresa estudada, foram os 

instrumentos de coleta de dados primários utilizados. Já a coleta de dados secundários se 

concretizou através de pesquisa documental na base de dados relacionada com a gestão de 

projetos da empresa e auditoria do procedimento proposto por um analista do sistema de 

gestão da qualidade da empresa. 

Esta avaliação foi desenvolvida para verificar as dimensões, Percepção Geral (D1), 

Conformidade (D2) e como descrito no Capítulo 3, a dimensão Percepção Geral (D1) foi 

avaliada através dois instrumentos: (1) observação direta, onde procurou-se observar as 

oportunidades de iteração entre a equipe envolvida e avaliar a participação do especialista da 

qualidade. (2) entrevistas, onde através da aplicação de um questionário, procurou-se levantar 

as impressões e percepções dos entrevistados quanto a participação do especialista da 

qualidade no modelo híbrido proposto. A dimensão Conformidade (D2) é composta por duas 

variáveis: (D2.A) Conformidade com as Questões Básicas de um Ambiente Regulado e 

(D2.B) Conformidade a Normas ou Certificações. Onde a variável (D2.A) Conformidade com 

as Questões Básicas de um Ambiente Regulado, através de uma análise documental, 

procuraram-se evidências de que o modelo híbrido está em conformidade com as questões 

básicas de um ambiente regulado apresentadas por Fitzgerald et al. (2013). A variável 

Conformidade com Normas ou Certificações (D2.B), por uma auditoria do novo 

procedimento por um analista do sistema de gestão da qualidade, buscou-se avaliar se o 

procedimento de execução do modelo híbrido está conforme requisito da norma automotiva 

IATF 16946.  
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6.1 Descrição dos projetos avaliados 

 

O acompanhamento e observação direta teve como foco dois projetos, onde em um 

projeto (PJ01) foi possível acompanhar a fase de desenvolvimento de produto, fase na qual 

são definidas características visuais como cor e layout e avaliação da interação da peça 

aplicada na superfície do veículo e por fim itens referentes a embalagem. No outro projeto 

(PJ02) foi possível acompanhar a fase de desenvolvimento de processo, onde são definidos os 

processos pelos quais o produto será construído, suas ferramentas e documentos de suporte e 

controle (físicos e eletrônicos). 

 

6.1.1 As características do projeto avaliado na pesquisa 

 

Como é comum em empresas do setor, adota-se a prática de acompanhamento dos 

projetos por uma EAP que contempla todas as entregas solicitadas na regulação de qualidade 

vigente. Portanto, há um conjunto de etapas e atividades predefinidas. 

Após a aprovação do cliente, através da análise crítica inicial, os projetos são 

desenvolvidos com um ciclo de vida entre 3 a 4 meses. 

O produto desenvolvido pela empresa tem interação com outras peças ou dispositivos 

desenvolvidos pelo cliente e seus fornecedores. Isso implica em alterações ao longo do 

projeto, como mudanças de requisitos, funções e restrições. Isso confere um grau de inovação 

e de necessidade de mudança, os quais justificam a migração de um modelo tradicional, 

dirigido ao plano, para um modelo híbrido ou ágil de gestão de projetos. 

 

6.1.2 Papéis da equipe e condução do projeto 

 

O Coordenador de Projeto tem um papel de coordenador da equipe e integrador das 

várias funções e responsável pelo monitoramento e controle das atividades através das 

reuniões de acompanhamento semanais. Gerencia o Plano Macro de Entregas, busca a 

remoção de impedimentos e resolução de pendências, e é responsável pelo agendamento e 

condução de reuniões. Faz o papel de ponto de contato com o cliente para submissão e 

aprovação de amostras, bem como negociação de ajustes ou entrega da equipe.  

A Equipe de Desenvolvimento, acompanhada (equipe da manufatura) é composta por 

3 (três) engenheiros e 5 (cinco) técnicos e é responsável pelos desdobramentos das atividades 

de implantação na fábrica. Os engenheiros se dividem em 2 (dois) papéis, engenharia de 
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produto, responsável pela definição dos processos de manufatura e a engenharia de 

implantação, com responsabilidade sobre a criação de itens, documental e ferramental do 

produto implementado. Os técnicos se dividem em um técnico colorista, responsável pelo 

desenvolvimento de novas cores, dois desenhistas, responsáveis pela definição dos 

ferramentais e 2 (dois) técnicos responsáveis pelo acompanhamento das amostras e 

documentação de produto. Nas reuniões de acompanhamento a equipe é representada pelo 

engenheiro de implantação de modo a atualizar e negociar as atividades. 

O Especialista da Qualidade tem um papel de apoio à equipe, centralizando 

informações de requisitos, documentos e lições aprendidas. O especialista identifica e sugere 

inserções de entregas no plano de entrega ao longo das fases do projeto para melhor 

atendimento dos requisitos. Como exemplos temos: a inclusão de requisitos logísticos 

específicos para o PJ02, a avaliação e abrangência de uma lição aprendida de projeto anterior 

aplicável ao PJ01 e a solicitação de priorização na definição e preenchimento da 

documentação de embalagem nos dois projetos. A equipe aceitou as sugestões e estas 

contribuíram para o desenvolvimento do projeto. 

 

6.1.3 Condução dos projetos acompanhados. 

 

O Plano Macro de Entregas do projeto foi predefinido em fases e atividades que 

atendem o órgão certificador (IATF 16946) com fácil acesso a todos envolvidos no projeto. 

Os requisitos específicos de clientes e necessidades adicionais são inseridos mediante análise 

crítica no início do projeto. Este plano macro foi detalhado em um Plano de Entregas 

Detalhado (Gantt Chart) considerando as datas de eventos-chave e negociada com cada área, 

no nosso caso a manufatura e o engenheiro de implantação fica a par deste detalhamento e 

distribui atividades a equipe de desenvolvimento. A equipe de técnicos possui um quadro de 

Gestão Visual de Atividades (Kanban Board) para alocação e acompanhamento das 

atividades. 

Ambos projetos tiveram um plano de entregas detalhado em função das normas do 

certificador, ao longo das iterações e entregas intermediarias, o plano teve alterações de 

conteúdo e prazo por solicitação do cliente. O plano de entregas é utilizado como um guia ou 

lista de verificação, auxiliando o trabalho da equipe de desenvolvimento na manufatura. 

Diariamente a equipe de desenvolvimento da fábrica se reúne frente ao quadro de Gestão 

Visual das Atividades, onde cada atividade é verificada e dependendo da disponibilidade do 

recurso, novas atividades são adicionadas. 
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O coordenador do projeto consulta o plano, durante as reuniões semanais, e verifica a 

lista de pendências denominada “foco de atividades”. A situação das atividades é atualizada 

por comunicação aberta, manifestação de dúvidas sobre as atividades são esclarecidas e 

renegociadas para o atendimento. É usado um software de mercado para registro e 

monitoramento do projeto (Project Builder). 

O projeto possui checklists de verificação de modo a assegurar análises de risco antes 

de atividades críticas, bem como checklists para a verificação de entregas antes da submissão 

ao cliente e de liberação de ferramental ou documentações para a produção. 

No decorrer do projeto as reuniões semanais verificam o atendimento das atividades 

definidas no plano de entregas detalhado, sendo ajustados quando necessário. 

Ao final de cada fase específica, faz-se uma reunião de validação, onde as entregas de 

produto, de requisitos e de documentações são validadas, certificando que o plano de entrega 

atende as necessidades e expectativas do cliente, avançando assim para a próxima fase e 

consequentemente até o término das entregas e do projeto. 

No final do projeto, na última reunião de validação, a equipe avalia e define as lições 

apreendidas. Elas são formalizadas nos documentos de análise de risco como DFMEA, 

PFMEA, checklist de viabilidade, verificação e liberação utilizados ao longo do projeto. 

 

6.2 Análise da observação direta da atuação do especialista da qualidade 

 

A observação direta teve como objetivo verificar se a participação do especialista da 

qualidade correspondeu ao que foi proposto no modelo híbrido de gestão de projeto ajustado 

ao ambiente regulado, o qual contém os princípios do gerenciamento ágil e inclui as novas 

práticas de qualidade assegurada. Também foi avaliada a efetividade da participação deste 

profissional na equipe híbrida. Apresentam-se os dados por questão presente no questionário. 

 

6.2.1 Observação 1: Atividades do especialista em qualidade 

 

A primeira questão do instrumento de avaliação solicitava a observação das atividades 

e atitudes do especialista da qualidade. O pesquisador deveria observar os seguintes aspectos:  

 o especialista verifica os requisitos de conformidade na iteração? 

 o especialista demostrou interesse ao longo do projeto?  

 o especialista demostra comprometimento nas ações do papel?  
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Durante o projeto foi observado pelo pesquisador que o especialista da qualidade 

participou das reuniões de acompanhamento, demostrando interesse e levantando questões 

importantes sobre requisitos e lições aprendidas. Os integrantes relataram, por exemplo, que o 

especialista em qualidade questionou a equipe em relação aos requisitos de logística (PJ02), 

conforme o registro coletado: 

 

Em uma das reuniões de projeto, o especialista da qualidade trouxe 

informações de falhas referentes a requisito logístico de um determinado 

cliente que se não tivéssemos levantado teríamos problemas com o mesmo 

(RP05). 

 

6.2.2 Observação 2: Feedback ofertado pelo especialista de qualidade. 

 

O segundo aspecto do instrumento solicitava a verificação sobre o feedback ofertado 

pelo especialista da qualidade, devendo o pesquisador observar as seguintes questões:  

 o especialista dá feedback na iteração?  

 os feedbacks são construtivos? 

No decorrer do projeto, foi possível observar feedback do especialista em dois 

momentos distintos, no primeiro, o especialista sugeriu inclusão de uma atividade de 

adequação ao requisito específico logístico no plano de entrega (PJ02), já no segundo 

momento, o especialista trouxe informações de lições aprendidas (desenvolvimento de 

ferramental) de desenvolvimento anterior para abrangência no novo projeto (PJ01). 

 

Além disso, em uma das viabilidades de manufatura, o especialista da 

qualidade nos atentou sobre os riscos de uma determinada faca, levando em 

consideração os problemas anteriores em peças semelhantes (RP05). 

 

6.2.3 Observação 3: Dificuldades enfrentadas pelo especialista durante as iterações. 

 

O terceiro aspecto observado diz respeito às dificuldades dos especialistas em sua 

participação na iteração. A engenheira de produto relatou que o especialista da qualidade tem 

outras atribuições como tratativa de reclamações e acompanhamento de auditoria de clientes, 

dificultando a presença nas reuniões de acompanhamento 2 (duas) vezes por semana. 
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6.2.4 Resultado da observação direta 

 

Como resultado da observação foi possível identificar que existiu abertura para a 

participação do especialista da qualidade e que o especialista participou ativamente na análise 

e monitoramento do plano de entrega, mas a disponibilidade do especialista é limitada por 

outras atividades, podendo impactar no desempenho do projeto. 
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Quadro 6 - Dados coletados durante a observação direta 

ID Característica Parâmetros a serem observados Parâmetros observados 
D1.C1.1 Efetividade  O especialista verifica os requisitos de 

conformidade na iteração? 
 O especialista demonstrou interesse ao longo do 

projeto?  
 O especialista demonstra comprometimento nas 

ações do papel 

O especialista da qualidade participou das reuniões de 
acompanhamento, demonstrando interesse e levantando questões 
importantes sobre requisitos e lições aprendidas. Exemplo: questionou a 
equipe em relação aos requisitos de logística (PJ02).  

D1.C1.2 Feedback  O especialista da qualidade dá feedback na 
iteração/validação? 

 Os feedbacks são construtivos? 

O especialista da qualidade questionou a equipe de desenvolvimento 
quanto ao atendimento de requisito logístico (PJ02) e sugeriu inclusão 
no plano de entrega, bem como trouxe informações sobre lição 
aprendida anterior para abrangência no novo projeto (PJ01). 

D1.C1.3 Barreiras  Descrever ocorrência de dificuldades que os 
especialistas encontram em sua participação na 
iteração? 

O especialista da qualidade tem outras atribuições como tratativa de 
reclamações e acompanhamento de auditoria de clientes, dificultando 
sua presença em todas as reuniões de acompanhamento (2 vezes por 
semana). 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.3 Análise do questionário. 

 

Além da observação direta, foi aplicado um questionário com 5 (cinco) questões 

abertas e 2 (duas) questões fechadas, solicitando a opinião dos integrantes, se concordam ou 

discordam sobre duas afirmações, de utilidade e impacto da participação do especialista da 

qualidade. 

Na análise das questões abertas utilizou-se a técnica análise de conteúdo indutivo 

(ELO; KYNGÄS, 2008). O processo de formação das categorias iniciou-se pela seleção do 

material, leitura flutuante, separação dos dados em unidades de registro seguido da exploração 

através da codificação destas unidades. A codificação se deu pelo recorte dos textos oriundos 

das respostas às questões abertas do questionário aplicado anteriormente, constituindo as 

unidades de registro (frases) para posterior categorização progressiva. 

A partir das respostas as questões aplicadas foram obtidas 78 frases que foram 

agrupadas em primeiramente em categorias iniciais e em seguida em categorias finais. As 

categorias iniciais resumem em palavras-chave o processo de codificação das respostas do 

questionário aplicado e do referencial teórico. Em uma segunda rodada as categorias iniciais 

foram mais uma vez agrupadas dando origem as categorias finais. Estas categorias 

representam a percepção geral da equipe e visa promover uma discussão acerca da prática 

estudada. 

 

6.3.1 Análise dos benefícios da participação do especialista da qualidade. 

 

As respostas ao questionário com as descrições dos benefícios pelos entrevistados 

foram classificadas em 6 (seis) categorias intermediárias, que em seguida foram agrupadas em 

3 (três) categorias principais que condensam os benefícios causados pela participação do 

Especialista da Qualidade Assegurada. Estas categorias estão baseadas nas respostas dos 

questionários, referencial teórico e observações e estão listadas e descritas abaixo: 

A - Eficácia na Análise Crítica de Requisitos: A participação do especialista da 

qualidade assegurada traz como benefício uma melhor identificação dos requisitos e seus 

critérios de aceitação, bem como informações sobre lições aprendidas para assegurar o seu 

desdobramento em entregas no plano de entregas. 

B – Aprimoramento Contínuo: O acompanhamento regular do projeto pelo 

especialista da qualidade assegurada permite identificar o não atendimento dos requisitos ou 



76 
 

 

fragilidades no processo para sugerir ações de melhoria, assegurando assim que as entregas 

sejam realizadas como planejado e os requisitos sejam atendidos. 

C - Capacitação da Equipe: Por fim é apresentada a terceira categoria de benefício, 

na qual a participação do especialista da qualidade assegurada tem como benefício a 

conscientização e transferência de conhecimento sobre os requisitos exigidos e documentos 

necessários, seus detalhes e critérios de atendimento. O quadro 7 ilustra o processo de 

formação das categorias descritas. 
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Quadro 7 - Benefícios da participação do Especialista da Qualidade  

Categoria Inicial Conceito Norteador Categoria Final 

1 - Capacidade de análise crítica. Denota que a participação do especialista da qualidade traz como benefício uma melhor 
identificação dos requisitos a serem atendidos via análise crítica. 

A – Eficácia da Análise Crítica 
dos Requisitos. 

2 - Lições aprendidas. A participação do especialista da qualidade traz como benefício a integração das 
informações sobre “Lições Aprendidas” decorrentes de não conformidades de projetos 
anteriores e/ou reclamações de clientes no planejamento de entregas. 

3 - Oportunidades de melhoria. A participação do especialista da qualidade auxilia na identificação das fragilidades e na 
sugestão de ações de melhoria no processo de desenvolvimento. 

B – Aprimoramento Contínuo. 

4 - Monitoramento contínuo. O especialista da qualidade assegura que o projeto não avance em suas fases com 
pendências no atendimento de seus requisitos ou sem plano de ação corretivo. 

5 - Conhecimento de requisitos e 
documentações. 

A participação do especialista da qualidade auxilia a equipe a conhecer os requisitos e 
documentos necessários e detalhes do preenchimento dos documentos exigidos e critérios 
de aceitação. 

C – Capacitação da Equipe. 

6 - Visão sistêmica. A participação do especialista da qualidade permite uma visão externa a equipe, ajudando 
a identificar os requisitos exigidos e seus critérios de atendimento, conhecer e usar todos 
os recursos internos disponíveis para assegurar o atendimento dos requisitos e 
documentações necessárias. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.3.2 Análise dos impactos da participação do especialista da qualidade. 

 

Outra questão a ser respondida é como a prática, participação do especialista da 

qualidade, impacta os cinco elementos básicos presentes no contexto regulado identificados 

por Fitzgerald et al. (2013): (1) Qualidade Assegurada; (2) Segurança e Proteção; (3) 

Efetividade; (4) Rastreamento; e (5) Verificação e Validação. Estes cinco elementos foram 

representados pelas descrições dos impactos nas atividades abaixo: 

1. Identificação e desdobramento de requisitos nos planos de entrega; 

2. Mitigação de risco e prevenção de falhas; 

3. Monitoramento e controle das entregas dos requisitos; 

4. Registro e atualização das documentações do projeto; 

5. Análises de verificação e validação do produto. 

Novamente as descrições dos impactos dos entrevistados foram classificadas em nove 

categorias, as quais foram agrupadas, em seguida em quatro categorias principais de impacto. 

As categorias aqui apresentadas abaixo emergiram inicialmente do agrupamento das nove 

categorias iniciais agrupadas por similaridade em quatro categorias finais que condensam os 

impactos causados pela participação do especialista da qualidade assegurada. Estas categorias 

estão baseadas nas respostas dos questionários, referencial teórico e observações. As quatro 

categorias que denotam os impactos desta participação são listadas a seguir. 

A – Planejamento de Entrega:  A participação do especialista da qualidade 

assegurada tem impacto no planejamento das entregas relacionadas aos requisitos de 

conformidade (conformidade e prazo). 

B – Monitoramento e Controle: O especialista da qualidade assegurada tem impacto 

positivo no monitoramento regular das entregas relacionadas a requisitos de conformidade. 

C – Verificação e Validação: A participação do especialista da qualidade assegurada 

garante que o processo de verificação e validação seja realizado conforme requisitos. 

D – Gestão do Conhecimento: A participação do especialista da qualidade 

assegurada tem como impacto uma melhor capacitação da equipe de projeto nos 

conhecimentos dos requisitos e documentos necessários, seus detalhes e critérios de 

atendimento. O quadro 08 abaixo ilustra o processo de formação das categorias descritas. 
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Quadro 8 - Impactos da participação do Especialista da Qualidade 

Categoria Inicial Conceito Norteador Categoria Final 
1. Robustez da análise crítica. A participação do especialista da qualidade tem impacto positivo na identificação dos 

requisitos a serem atendidos (análise crítica). 
A – Planejamento de Entregas. 

2. Aprendizado. Salienta a necessidade de divulgar as informações sobre Lições Aprendidas decorrentes 
de não conformidades de projetos anteriores e/ou reclamações de clientes. 

3. Aprimoramento das entregas. Indica que a elaboração e entregas de requisitos/documentações devam ser monitoradas 
regularmente. 

B – Monitoramento Contínuo. 

4. Oportunidade de melhoria. Denota a necessidade de identificar fragilidades e sugerir ações de melhoria no processo 
de desenvolvimento. 

5. Prevenção de falhas. O especialista da qualidade verifica se as análises de risco necessárias para o 
desenvolvimento do produto estão sendo realizadas. 

C – Verificação e Validação. 

6. Padronização e registro de 
entregas. 

Salienta que toda documentação exigida em cada fase do desenvolvimento deva ser 
padronizada, esteja sempre na última revisão validada e disponível em uma base de 
dados definida, para consulta sempre que precisar. 

7. Robustez do processo. Reforça que todos os testes, ensaios e inspeções necessárias para validação do projeto, 
sejam executados e documentados. 

8. Aderência aos requisitos. A participação do especialista da qualidade ajuda a equipe a conhecer os requisitos e 
documentos necessários e detalhes de seu preenchimento e critérios de aceitação. 

D. Capacitação da Equipe. 

9. Alinhamento da equipe Evidencia a importância do alinhamento das expectativas e a situação real do 
atendimento dos requisitos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.3.3 Avaliação do consenso entre os membros da equipe 

 

O questionário de avaliação da aplicabilidade do modelo possui duas questões 

fechadas. Os respondentes são questionados se concordam ou discordam de duas afirmações, 

de utilidade e impacto da participação do especialista da qualidade no atendimento das 

entregas relacionadas com a conformidade de requisitos e documentações. As questões estão 

organizadas em uma Escala Likert de 1 a 7 onde 1 é discordo totalmente e 7 concordo 

totalmente. Após a aplicação do questionário, as respostas foram analisadas e por meio do 

cálculo do índice de concordância (IC). O IC avalia a concordância entre os juízes e pode 

apresentar resultados entre os valores 0 e 1, onde 1 representa concordância total entre os 

juízes e zero a sua não concordância total. 

 

Os critérios adotados para a interpretação podem ser acompanhados abaixo: 

o totalmente atendido (rwg> 0.70 e u > 3.0) – Os juízes concordam que o 

procedimento possui efeito positivo. 

o ausente (rwg> 0.70 e u< 3.0). Os juízes concordam que o procedimento não 

possui efeito. 

o indeterminado (rwg < 0.70). Não há concordância e não é possível afirmar qual é 

a percepção dos juízes. 

 

A Tabela 1 apresenta o resultado obtido do cálculo do rwg e a média para as duas 

questões. Aplicando os critérios descritos, no Quadro 09, verifica-se que houve consenso da 

equipe ao item 1, que indica uma percepção comum de que o especialista de qualidade pode 

facilitar o atendimento as entregas de conformidade e documentação, mas não é possível 

afirmar o mesmo quanto ao impacto positivo neste quesito. Observa-se ainda, que há uma 

maior variabilidade nas respostas ao item 2, o que indica uma percepção diferente para cada 

respondente, esta variabilidade pode ser devido ao recorte o qual a pesquisa foi realizada, que 

não contemplou a finalização dos projetos acompanhados. 

 

Tabela 1 – Resultados da análise das questões fechadas 

Questão N Média Variância min máx. Rwg Awg 

1 6 6,0 0,8 1,0 7,0 0,733 0,733 

2 6 6,0 1,6 1,0 7,0 0,467 0,467 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 9 - Resultado da concordância entre a equipe. 

Questão Afirmação Avaliação 

1 Facilita o atendimento Totalmente atendido 

2 Impacto positivo Indeterminado 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.4 Análise documental 

 

Dos resultados, um levantamento de documentos foi realizado para verificar a 

conformidade da gestão de projetos adotada pela equipe e o modelo híbrido ajustado ao 

ambiente regulado. Foram identificados formulários de viabilidade, cronogramas e-mails, 

amostras, desenhos entre outros documentos. Abaixo são apresentados detalhes das questões 

levantadas e a descrição do material encontrado: 

 

6.4.1 O planejamento das entregas descreve o que deve ser entregue na execução? 

 

As atividades presentes no quadro de Gestão Visual das Atividades foram desdobradas 

do cronograma (Plano de Entrega Detalhado). Ele foi formalizado e disponibilizado via 

software (Project Builder), associado ao Plano Macro de Entrega que orienta o 

desenvolvimento do produto e o atendimento aos requisitos de conformidade. 

 

6.4.2 O planejamento de entregas é formal e possui análise e mitigação de risco? 

 

Foi identificado que é realizado em 3 (três) níveis, tendo como referência as etapas do 

modelo APQP e desdobrado em um cronograma personalizado a partir das análises críticas de 

viabilidade, testes de desempenho do produto contra a norma, disponibilidade de material e 

registros destas atividades no software Project Builder. 

 

6.4.3 Os requisitos de normas e regulamentações são considerados no planejamento de 

entregas e monitorado durante a execução do projeto? 

 

Cada projeto segue plano de entrega alinhado com o modelo APQP (AIAG) e é 

personalizado segundo as necessidades identificadas na análise crítica. Ambos os projetos 
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tiveram incrementos em seu planejamento de entregas, um para adição de tarefa relacionada a 

adequação ao requisito logístico identificado e o outro para inclusão de ações para mitigar 

risco identificado no processo de lições aprendidas de um projeto anterior. 

 

6.4.4 A documentação é atualizada ao longo da execução do projeto? 

 

Observamos que as entregas relacionadas a composição da documentação final 

(PAPP) são registradas no software de gestão utilizado. A execução e registro são 

monitorados em um relatório de não conformidade, publicado quinzenalmente pelo 

coordenador do projeto. 

 

6.4.5 Os testes de verificação e validação são realizados ao longo do projeto. 

 

Durante o acompanhamento foi possível verificar que as atividades relacionadas com a 

verificação e validação foram planejadas e executadas, como, por exemplo: checklist de 

implantação, relatório de testes desempenho do produto segundo a norma da montadora. 

 

6.4.6 Conclusão da pesquisa documental 

 

Como resultado conclui-se: (1) as entregas foram detalhadas em um Plano de Entregas 

Detalhado e monitoradas através de reuniões de acampamento semanais através de 

cronograma disponível via software a toda a equipe; (2) os documentos são registrados no 

software de gestão de projetos e atualizado regularmente, (3) o processo de verificação e 

validação é detalhado e está refletido no Plano Macro de Entregas. Como oportunidade de 

melhoria foi proposto a formalização de uma reunião de análise crítica inicial com objetivo de 

evitar que esta análise fique a critério somente do coordenador do projeto. O resultado da 

pesquisa documental indica que o modelo proposto atende aos requisitos de conformidade 

presentes neste ambiente. 
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Quadro 10 - Dados coletados durante pesquisa documental 

ID Característica Parâmetros a serem evidenciados Evidências 

D2.C3.1 Qualidade 
Assegurada 

O plano de entrega contém todos os artefatos 
exigidos na norma de qualidade? 

O plano de entrega contém os artefatos exigidos, evidencias: análise 
crítica (área técnica); Análise crítica de viabilidade de norma; análise 
crítica disponibilidade de material. 

D2.C3.2 Segurança e 
Proteção 

O planejamento de entregas é formal e possui análise 
e lista ações para mitigação de risco? 

Existe EAP previamente elaborada para atendimento de norma e os 
requisitos específicos de cliente são adicionados mediante análise crítica. 

D2.C3.3 Efetividade Os profissionais consultam o plano detalhado. 
Os requisitos de normas e regulamentações são 
considerados no planejamento de entregas? 
Os requisitos são monitorados durante a execução do 
projeto? 

Todas entregas têm responsável e as atividades devem ser registradas, a 
falta do registro gera lista de atraso semanal; as entregas estão alinhadas 
com processo de verificação e validação definido para atendimento das 
normas e os requisitos específicos incluídos mediante análise crítica 
inicial (exemplo: requisitos logísticos); semanalmente existe a reunião de 
acompanhamento para atualização das atividades e replanejamento das 
datas. 

D2.C3.4 Rastreabilidade A documentação é atualizada ao longo da execução 
do projeto? 
Existem registros para a recuperação da informação? 
A informação é facilmente recuperável?  

Todas entregas têm responsável e as atividades são registradas em 
repositório com acesso a equipe do projeto, a falta do registro gera lista 
de atraso semanal. 

D2.C3.5 Verificação e 
 Validação 

 

Os testes de verificação e validação são realizados ao 
longo do projeto? 

Cada fase tem testes de verificação e validação a serem executados, 
exemplo: análise de viabilidade, análise de implantação; análise de 
implementação. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.5 Resultado da auditoria de Processo 

 

De modo a avaliar a conformidade do modelo híbrido ajustado ao ambiente 

regulado e o atendimento à norma IATF 16946, o procedimento de execução do modelo 

hibrido ajustado ao ambiente regulado, que pode ser verificado no Apêndice D, foi auditado 

por um integrante do departamento de qualidade, especializado em sistema de gestão da 

qualidade (SGQ) utilizando checklist de auditoria de processo para gestão de 

desenvolvimento de produto. 

O checklist possui 20 (vinte) questões-chave de atendimento a gestão de projetos, 

desenvolvimento de produto e processo, e execução de produto e processo. As questões 

podem ser classificadas como “atende”, “atende parcialmente”, “atende com restrições” e 

“não atende” e as devidas observações sobre as evidências devem ser registradas.  

As questões classificadas com “atende” e “atende parcialmente”, não precisam de 

ação corretiva, ao contrário das questões classificadas como “atende com restrições” e “não 

atende”, sendo necessário a abertura de uma ação de melhoria para a devida correção. O 

Quadro 11 apresenta uma questão referente ao requisito “uso do cronograma”. 

 

Quadro 11 - Exemplo de questão para avaliação do requisito cronograma pelo auditor interno 

Pergunta Exemplo de registro do auditor 

Atividades do projeto relacionadas com a 
qualidade foram implementadas e 
monitoradas regularmente para seu 
cumprimento? 
 

“Os itens 4.2 e 4.3 do procedimento 
destacam a necessidade de ter um 
cronograma com todas as entregas 
relacionadas com a qualidade ou 
documentação para o projeto.” (Auditor) 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O procedimento foi considerado conforme, possuindo 20 de 20 questões 

classificadas como “atende”, isto é, atende aos requisitos do contexto automotivo e como 

recomendações, propõe-se: ajustar o documento deixando claro a necessidade da realização 

da análise crítica (identificar, mapear, e desdobrar os requisitos do “cliente”), além de 

destacar no texto do procedimento a necessidade de realizar análise de riscos potenciais em 

cada fase do desenvolvimento do projeto. A Figura 16 apresenta o checklist da auditoria 

interna. 

  



 

 

Figura 16 - Checklist para Auditoria Interna de Processos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Processo # Descrição da Questão Projeto Prosduto Processo Constatações / medidas requeridas

2.1
Um Gerenciamento de projeto com uma organização de projeto está 
estabelecida?

Atende
Procedimento contempla uma forma de gerenciamento de projeto 
estruturada no APQP

2.2
Os recursos necessários para a execução do projeto foram planejados, estão 
disponíveis e as alterações foram indicadas?

Atende
No item 3.2 do procedimento definido, fica claro os recursos 
definidos para rewalizadar a gestão do projeto.

2.3 Existe um plano de projeto acordado com o cliente? Atende
Na etapa 5 do procedimento está contemplado as reuniões de 
validação e verificação do cumprimento dos requisitos do cliente.

2.4
As atividades do projeto relacionadas com a qualidade foram 
implementadas e monitoradas regularmente para o seu cumprimento?

Atende
Itens 4.2 e 4.3 do procedimento destacam a necessidade de ter um 
croogrma com todas as entregas necessrias para o projeto.

2.5
As atividades de Compras do projeto foram implementadas e monitoradas 
regularmente para o seu cumprimento?

Atende

2.6
O gerenciamento das alterações no projeto está garantido através da 
organização de projeto?

Atende

2.7
Um processo de escalação está estabelecido e o mesmo está implementado 
de forma eficaz?

Atende

3.1 Existem exigências específicas para o produto e o processo? Atende Atende
O procedimento contempkla a necessidade de verificação das 
exigencias

3.2
A viabilidade de fabricação com base nas exigências levantadas referentes ao 
produto e ao processo foi avaliada de forma abrangente?

Atende Atende Procedimento auditado contempla item abordado

3.3
As atividades para o desenvolvimento do produto e do processo foram 
planejadas em detalhe?

Atende Atende Procedimento auditado contempla item abordado

3.4
As atividades para assegurar o Serviço ao cliente / satisfação do cliente 
/atendimento ao cliente e Análise de Falhas de campo foram planejadas?

Atende Atende Procedimento auditado contempla item abordado

3.5
Os recursos necessários para o desenvolvimento do produto e do processo 
foram considerados no planejamento?

Atende Atende Procedimento auditado contempla item abordado

4.1
As especificações dos planos para o desenvolvimento do produto e do 
processo estão implementados?

Atende Atende Procedimento auditado contempla essa verificação

4.2
Os recursos humanos estão disponíveis e qualificados para garantir o início 
da série?

Atende Atende Procedimento auditado contempla essa verificação

4.3
Os recursos materiais estão disponíveis e adequados para garantir o início da 
série?

Atende Atende Procedimento auditado contempla essa verificação

4.4
Os ensaios de validação e liberações necessários para o desenvolvimento do 
produto e do processo estão disponíveis?

Atende Atende Verificado na reunião de validação e atualizzação do projeto

4.5
As especificações de produção e de ensaios derivadas do desenvolvimento 
de produto e processo estão implementadas?

Atende Atende Verificado na reunião de validação e atualizzação do projeto

4.6
Foi realizada uma pré-produção, nas condições de série, para liberação da 
produção seriada?

Atende Atende
Procedimento contempla essa verificação, além de utilizar como 
referencia o modelo APQP

4.7
Os processos para assegurar o Serviço ao cliente / satisfação do cliente 
/atendimento ao cliente e Análise de Falhas de campo estão estabelecidos?

Atende Atende Verificado na reunião de validação e atualizzação do projeto

4.8
A entrega do projeto do Desenvolvimento para a produção seriada está 
controlada?

Atende Atende Procedimento auditado contempla esa verificação

Realização do Desenvolvimento
 do Produto e do Processo

Desenvolvimento 
do Produto e do Processo

Gerenciamento de projeto
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O principal objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto da prática de participação 

do especialista da qualidade assegurada em modelos híbridos ajustados a ambientes 

regulados, mais especificamente ao contexto automotivo. 

Esta prática foi escolhida dentre um conjunto de três práticas identificadas na 

revisão bibliográfica deste trabalho, a partir da comparação dos modelos de gestão ágil, 

propostos para este ambiente. As práticas identificadas foram: (a) Combinação com modelo 

referencial do ambiente (b) Inclusão de novo ator com papel de “Qualidade Assegurada” e 

(c) Artefatos: “Entregas da Qualidade” e “Painel de Não Conformidade”. O papel do 

especialista em qualidade assegurada foi escolhido em função da ocorrência em todos os 

modelos e seu diferencial em relação a modelos híbridos voltados para outros contextos. 

A pesquisa bibliográfica constatou também que não há estudos anteriores que 

descreveram cientificamente o uso desta prática. Portanto, não há avaliação quanto a sua 

adoção e impacto em aplicações reais. Não há também orientações sobre como 

implementá-la. Neste trabalho foi possível descrever como utilizá-la e foram apresentados 

resultados de sua aplicação em dois projetos de desenvolvimento distintos, incluindo a 

descrição do diagnóstico da empresa, implementação do modelo híbrido contendo a prática 

e acompanhamento. 

A observação permitiu identificar que o profissional especialista de qualidade 

assegurada, no caso da empresa estudada, conseguiu acompanhar o projeto e foi capaz de 

realizar feedbacks, mostrando a viabilidade de uso da prática. As informações sobre a 

percepção da equipe de projeto demonstraram que, na opinião dos participantes, a prática 

pode trazer benefícios em atividades como: análise crítica dos requisitos de conformidade; 

aprimoramento contínuo das entregas de requisitos e documentos; capacidade da equipe em 

avaliar e atender os requisitos exigidos. Ademais, medições utilizando o índice de 

concordância apontaram consenso da equipe de que o especialista da qualidade facilita o 

trabalho de identificação e atendimento aos requisitos de conformidade. 

Realizou-se ainda uma avaliação do procedimento da empresa quanto à aderência da 

prática às exigências da norma de garantia da qualidade para o setor automotivo, a IATF 

16949. Um auditor da qualidade da empresa verificou os procedimentos, com este modelo 

de gestão híbrida e atuação combinada entre equipe de projeto e especialista de qualidade, e 

considerou-o como conforme com os 20 (vinte) critérios de avaliação empregados na 

auditoria da empresa. 



 

 

Os dados indicaram, porém, que a disponibilidade do especialista da qualidade no 

acompanhamento da equipe pode ser uma barreira, comprometendo o prazo do projeto. 

Quanto aos índices de concordância, eles mostraram que, apesar de ajudar no atendimento 

dos requisitos, não houve consenso de impacto positivo desta prática na identificação dos 

requisitos para o desempenho na entrega do projeto. 

Há possíveis explicações para este resultado sobre o impacto. Um deles é a 

limitação envolvida na coleta, cujo recorte de 1 (um) mês não cumpriu o prazo total do 

projeto. O segundo está relacionado a própria natureza das exigências de normatização em 

um projeto, que são restrições para o atendimento, mas muitas vezes são tidas como 

obrigações que não agregam valor, diminuindo a sensação de impacto. 

Por fim, a análise da documentação gerada no projeto e a auditoria de qualidade 

realizada por um especialista demonstrou que o procedimento de gestão de projetos está 

conforme os requisitos de gestão da qualidade, outra evidência da viabilidade de uso da 

prática. Isso significa que é possível aplicar gestão ágil neste ambiente regulado, atendendo 

as exigências a requisitos por meio do uso de modelos híbridos. 

Este estudo pode ser ampliado com a complementação da pesquisa com indicadores 

de agilidade e qualidade, melhorando a avaliação. O período de acompanhamento do 

projeto pode ser ampliado em pesquisas futuras. Sugere-se também a replicação dos 

estudos em outros ambientes regulados, visando a ampliação da validade externa. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – PROTOCOLO DE ESTUDO DE CAMPO 

1 - Protocolo de estudo de campo 

Este protocolo de pesquisa guia a investigação empírica e pretende definir um 
procedimento padronizado para coleta de dados e análise de dados relacionados a pesquisa. 

A pesquisa é desenvolvida pelo pesquisador Heruã Luis Soares da Silva, estudante do curso 
de mestrado do Programa em Engenharia de Produção, da Universidade Estadual de São 
Paulo (USP), campus de São Carlos. 

A pesquisa visa a análise das práticas de composição de modelos híbridos de gestão de 
projetos em ambientes regulados. Projetos em ambientes regulamentados são complexos e 
necessitam suportar questões básicas como: qualidade; segurança e proteção; eficácia; 
rastreabilidade e verificação & validação (Fitzgerald et al., 2013). 

Serão fornecidos os critérios para seleção da organização objeto do estudo, os instrumentos 
para coleta de dados, protocolo de coleta, o roteiro e a folha de controle das entrevistas, 
bem como os procedimentos das análises dos dados coletados. 

A pesquisa não divulgara o nome dos entrevistados e nem o nome da empresa. Os dados 
fornecidos serão analisados de forma agregada e comparativa com a literatura. Todas as 
fontes de informações coletadas, como documentos ou observação serão mantidas 
confidenciais. 

2 - Procedimentos 

Nesta seção serão apresentados os procedimentos seguidos da fase empírica da pesquisa. 
Os procedimentos para realização do estudo serão estratégia de pesquisa, seleção da 
empresa, unidade de análise, fontes de evidências, instrumento de coleta de dados e 
executores da pesquisa. 

● Estratégia da pesquisa: pesquisa de natureza exploratória, qualitativa com o uso do 
método de estudo de caso único com entrevistas formais com funcionários da 
empresa. 

● Organização estudada: organização multinacional do setor químico, fabricante de 
produtos multimercado. 

● Unidade de análise: unidade: dedicada a atender o mercado automotivos e possui 
certificação IATF 16949. 

● Pessoas a serem entrevistadas: serão entrevistadas 6 pessoas, 2 coordenadores de 
projetos, 2 engenheiros de produto e 1 especialista da qualidade. 

● Fonte de evidências: diário de bordo, questionários, documentos diversos. 
● Instrumentos de coletas de dados: análise de documentos e roteiro de observação e 

questionário. 
● Executores da pesquisa: as entrevistas serão conduzidas pelo próprio pesquisador, 

que também é funcionário da organização estudada.  



 

 

3 - Checklist Instrumentos de Coleta de Dados 

ID Descrição Meio de Coleta de Dados Itens de Verificação 

D1 Percepção Geral sobre o Modelo Híbrido 
ajustado para o Contexto Regulado com ênfase 
na Participação do Especialista da Qualidade. 

C1. Observação 1. O especialista verifica os requisitos de conformidade na iteração/validação 
2. O especialista da qualidade dá feedback na iteração/validação? 
3. Quais as dificuldades dos especialistas encontram em sua participação na iteração? 

C2. Entrevistas 1. A participação do especialista da qualidade facilita o atendimento as entregas 
referentes a conformidade e documentações? 
a. Descreva os benefícios da participação do especialista da qualidade na gestão 

do projeto? Por favor, justifique sua resposta. 
2. O resultado da participação do especialista da qualidade trouxe impacto positivo no 

atendimento aos requisitos de conformidade e documentações? 
a. Descreva os impactos na identificação e desdobramento de requisitos nos 

planos de entrega. 
b. Descreva os impactos para a mitigação de risco e prevenção de falhas. 
c. Descreva os impactos no monitoramento e controle das entregas dos 

requisitos. 
d. Descreva os impactos no registro e atualização das documentações do 

projeto. 
e. Descreva os impactos nas análises de verificação e validação do produto.  

D2 Conformidade do Modelo Híbrido de Gestão 
de Projetos, adotado com: 

● Questões Básicas (Fitzgerald, 2013): 
o Qualidade Assegurada 
o Segurança e Proteção 
o Efetividade 
o Rastreabilidade 
o Verificação e Validação 

● Normas ou Certificações: 
o IATF 16949. 

C3. Análise Documental Questões de Conformidade: 

1. O planejamento das entregas descreve o que deve ser entregue na execução? 
2. O planejamento de entregas é formal e possui análise e mitigação de risco? 
3. Os requisitos de normas e regulamentações são considerados no planejamento de 

entregas e monitorado durante a execução do projeto? 
4. A documentação é atualizada ao longo da execução do projeto? 
5. Os testes de verificação e validação são realizados ao longo do projeto? 

C4. Auditoria Normas ou Certificações: 

1. Seguir procedimento de auditoria interna de processos. 
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4 - Dados do entrevistado: 

● Nome 
● Área: 
● Função  
● Tempo de Empresa 

 
5 - Roteiro para observação: 

● O diário de bordo registra os acontecimentos durante as interações.  
● Os acontecimentos devem utilizar os códigos apresentados na coluna ID e item de 

verificação do quadro apresentado na seção anterior para classificar os parâmetros 
observados em campo. Por exemplo: D1.C2.1 - A participação do especialista da 
qualidade facilita o atendimento as entregas referentes a conformidade e 
documentações. 
 

6 - Roteiro para coleta de documentos:  

● Obter dados ou documentos que evidenciam as variáveis da dimensão estudada. 
 

7 - Roteiro para a execução das entrevistas: 

● Realizar conversa inicial informal, com as pessoas que serão entrevistadas com o 
objetivo de apresentar uma síntese do trabalho e o objetivo com as entrevistas. 

● Reservar um horário na agenda do entrevistado 
● No dia e horário da apresentar instrumento de coleta de dados 
● Fazer as perguntas, preencher o questionário e verificar evidências. 

 
8 - Roteiro de análise dos dados. 

● Agrupar as informações coletadas. 
● Analisar os dados conforme metodologia: análise de conteúdo indutivo. 
● Confeccionar o relatório final. 
● Apresentar o relatório aos entrevistados. 
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APÊNDICE B - CATEGORIAS INICIAIS – BENEFÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DO 

ESPECIALISTA 

 

1 - Capacidade de Análise Crítica: Denota que a participação do Especialista da Qualidade 

Assegurada traz como benefício uma melhor identificação dos requisitos a serem atendidos 

via análise crítica. 

O especialista da qualidade traz requisitos de entidades (órgão certificador), 
de mercado e de cliente gerando maior entendimento ao time sobre tais 
questões agregando às análises do projeto, pontos que passariam 
despercebidos. (RP05) 
 
Análise crítica no atendimento aos requisitos específicos. (RP06) 
 

2 - Lições Aprendidas: A participação do especialista da qualidade assegurada como 

benefício a integração das informações sobre “Lições Aprendidas” decorrentes de não 

conformidades de projetos anteriores e/ou reclamações de clientes no planejamento de 

entregas: 

Fornece informações sobre lições aprendidas das reclamações de campo 
(modos de falhas e ações implantadas), para serem consideradas e 
eliminados ou mitigadas, no desenvolvimento dos novos produtos (ex: 
desenvolvimento de DFMEA), [....] (RP01). 
 
Acredito que o especialista da qualidade por ter seu dia-dia uma maior 
interface com as "NCs - não conformidades" (reclamações de clientes) de 
projetos e em geral (RP03). 
 
Desdobramento das reclamações de qualidade em projetos anteriores para o 
novo projeto (RP06). 
 

3 - Oportunidades de Melhoria: A participação do especialista da qualidade assegurada 

também traz o benefício de identificação das fragilidades e na sugestão de ações de melhoria 

no processo de desenvolvimento: 

Proximidade do especialista com os problemas do dia-a-dia, sendo possível 
levantar ações preventivas (RP02). 
 
[...] eventualmente possa colaborar com alguns "pontos de melhoria" 
(sugestões) na gestão de projetos geridas pelos líderes (para melhor 
atendimento as necessidades dos clientes) (RP03). 
 

4 - Monitoramento Contínuo: A participação do especialista da qualidade assegurada 

garante que o projeto não avance em suas fases com pendências no atendimento de seus 

requisitos ou sem plano ação corretivo. 
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Identificar gaps do não atendido dos requisitos (clientes, regulatórios, 
mercado) e possíveis divergências, em cada fase do processo de 
desenvolvimento e ajudar o time a identificar a causa e eliminar o gap; [...] 
(RP01). 
 
Visão dos requisitos do cliente em todas as fases do projeto (RP06). 
 

5 - Conhecimento dos Requisitos e Documentações: A participação do especialista da 

qualidade assegurada auxilia a equipe a conhecer os requisitos e documentos necessários e 

detalhes de seu preenchimento e critérios de aceitação 

Ter uma função de coach, na elaboração das documentações exigidas no 
processo de desenvolvimento, para garantir a padronização, atendimento de 
todos os requisitos exigidos e cumprimento dos prazos (RO01). 
 
Visão externa a equipe do projeto (RP02). 
 
O Especialista terá o conhecimento dos formulários e a solicitação interna e 
externa, porém o time ficara dependente da função dele (RP04). 
 

6 - Visão Sistêmica: A participação do especialista da qualidade assegurada permite uma 

visão externa da equipe, ajudando a identificar os requisitos exigidos e seus critérios de 

atendimento, a conhecer e usar todos os recursos internos disponíveis para assegurar o 

atendimento dos requisitos e documentações necessárias. 

Link entre os processos internos e requisitos do cliente (RP06). 
 
Visão geral dos processos internos (RP06). 
 
O especialista da qualidade atua como elemento-chave nos gates de projeto, 
entendo ser de extrema importância o conhecimento nos processos internos e 
a visão dos requisitos para prevenir futuros problemas e evitar que projetos 
avancem nas fases sem o cumprimento das etapas (RP06). 
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APÊNDICE C - CATEGORIAS INICIAIS – IMPACTO DA PARTICIPAÇÃO DO 

ESPECIALISTA 

 

As categorias iniciais são nomeadas e os trechos dos depoimentos que reforçam e as definem, 

são detalhados abaixo: 

1 - Robustez da Análise Crítica: A participação do especialista da qualidade assegurada tem 

impacto positivo na análise crítica dos requisitos, detalhamento das entregas e seus 

respectivos critérios de aceitação  

Sim, teve mais pontos analiso (analisados) pelo time na análise crítica. 
(RP04) 
O especialista traz para o time uma análise crítica para time com a visão de 
mercado (RP04). 
 
Traz para o time de projeto as necessidades de adequação os requisitos e 
promove seu desdobramento dentro do processo interno. (RO06) 
As análises críticas passam a ser cada vez mais robustas, isto diminui o risco 
de execução do projeto (RP06). 
 

2- Aprendizado: O especialista da qualidade assegurada auxilia na divulgação das 

informações sobre Lições Aprendidas decorrentes de não conformidades de projetos 

anteriores e/ou reclamações de clientes: 

O principal impacto, está relacionado a considerar todas as falhas dos 
projetos correntes, para que sejam eliminadas nos novos projetos, para não 
gerar atrasos e custos adicionais no desenvolvimento (RP01). 
 
O especialista traz para o projeto as lições aprendidas de reclamações de 
qualidade (RP02). 
 
Em uma das reuniões de projeto, o especialista da qualidade trouxe 
informações de falhas referentes à requisito logístico de um determinado 
cliente que se não tivéssemos levantado teríamos problemas com o mesmo 
(RP05). 
 
Além disso, em uma das viabilidades de manufatura, o especialista da 
qualidade nos atentou sobre os riscos de uma determinada faca, levando em 
consideração os problemas anteriores em peças semelhantes (RP05). 
 

3 - Aprimoramento das Entregas: A participação do especialista da qualidade assegurada 

auxilia na manutenção do foco na elaboração e entregas de requisitos/documentações. 

Cumprir os prazos de entrega de toda documentação exigida pelos clientes 
(RP01). 
Possui a função de acompanhar a elaboração e entrega de toda 
documentação exigida em cada fase do projeto, cumprindo os prazos 
definidos e garantindo a qualidade das informações fornecidas (RP01). 
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A validação dos documentos requer o conhecimento nos requisitos do cliente 
e a atuação do especialista da qualidade traz para o projeto o monitoramento 
destas atividades e auxiliam o gestor de projeto a visualizar os documentos 
necessários para entrega em cada etapa (RP06). 
 
As entregas de projeto se tornam completas sem que haja pendências para a 
sequência do desenvolvimento (RP06). 
 

4 – Oportunidade de Melhoria: O especialista da qualidade assegurada também traz o 

benefício de identificação das fragilidades e na sugestão de ações de melhoria no processo de 

desenvolvimento: 

O Especialista da QA (ou área da QA), deixar claro os pontos que entende 
como agregador na gestão dos projetos, p/ que juntos possamos avaliar os 
pontos a serem observados, em breve (RP03). 
 

5 - Prevenção de Falhas: O especialista da qualidade assegurada verifica se as análises de 

risco necessárias para o desenvolvimento do produto estão sendo realizadas:  

Os impactos são positivos, uma vez que o especialista da qualidade nos traz 
questionamentos referente aos requisitos nos planos de entregas que 
podemos analisar os possíveis riscos dentro de um tempo hábil de tomada de 
ação (RP02). 
 
Evita retrabalho. Torna robusto o processo para garantir a entrega. (RP06) 
Antecipa possíveis problemas. Reduz o impacto de custos não esperados 
(RP06). 
 
Auxilia na prevenção de possíveis problemas que podem impactar na 
lucratividade, produtividade e qualidade do produto para a empresa. (RP06) 
Desta maneira, é possível reduzir os riscos na vida do produto pós execução 
do projeto (RP06). 
 

6 – Padronização: A participação do especialista da qualidade assegurada garante que toda 

documentação exigida em cada fase do desenvolvimento deva ser padronizada, esteja sempre 

na última revisão validada e disponível em uma base de dados definida, para consulta sempre 

que precisar:  

Utilizar toda documentação exigida pelo cliente, atender todos da primeira 
vez, para não ter surpresa após o lançamento do produto e principalmente 
não atrasar as entregas do projeto e não gerar custos adicionais (RP01). 
 
Garantir que toda documentação exigida em cada fase do desenvolvimento, 
seja padronizada, esteja sempre na última revisão validada e disponível na 
base de dados definida, para consulta sempre que precisar (RP01). 
 
Registros e atualizações são importantes para manter a solicitação do cliente 
e a entrega interna com a mesmas expectativas (RP04). 
 
O especialista nos ajuda e nos estimula não só com os prazos de entrega, mas 
sim com a qualidade das entregas [...] (RP05). 
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Impactos positivos, uma vez que ele (especialista) nos cobra e nos influencia 
a inserir registros e atualizações que sejam agregadores à atividade/fase do 
projeto (RP05). 
Os documentos de entrega são "vivos" durante todo o projeto, necessitam de 
atualizações e validações (RP06). 
 
Evita que o cliente deixe de receber os documentos adequados em cada etapa 
do projeto (RP06). 
 

7 - Robustez do Processo: A participação do especialista da qualidade assegurada garante 

que todos os testes, ensaios e inspeções necessárias para validação do projeto, sejam 

executados e documentados 

Garantia que todos os testes, ensaios e inspeções, necessárias para validação 
do projeto, sejam realizados de forma correta e padronizada, de acordo com 
os requisitos do cliente e regulatórios, atendendo os prazos acordados 
(RP01). 
 
O conhecimento do especialista da qualidade sobre verificação e validação 
do produto faz com que sejam analisados os corretos pontos críticos para que 
tal verificação/validação seja robusta e nos traga segurança de seguir em 
frente (RP05). 
 
Com a visão de qualidade no desenvolvimento do produto, o 
acompanhamento no processo de validação desde a produção das primeiras 
amostras, traz ao time do projeto as lições aprendidas no processo, isto se 
traduz em robustez no processo de validação e implantação do novo produto 
na manufatura (RP06). 
 
Restringe a sequência do projeto até que seja cumprido o requisito ou até que 
haja ao menos um plano de ação para o cumprimento (RP06). 
 
Garante uma análise crítica do requisito antes da sequência da atividade 
(RP06). 
 

8- Aderência a Requisitos: O especialista da qualidade assegurada impacta positivamente no 

desdobramento das necessidades de atendimento aos requisitos e documentos junto a equipe e 

auxilia que mantenham o foco neste atendimento: 

Como o especialista é responsável pelas auditorias especificas dos clientes, 
ele consegue trazer para o projeto os requisitos específicos dos clientes 
(RP02). 
 
Impacto positivo devido a um posicionamento externo aos membros do 
projeto (RP04). 
 
Ele está fora da cobrança de prazos e consegue fazer um papel de "auditor" 
do projeto (RP04). 
 
Evita não conformidades em atendimentos aos requisitos de clientes (RP06). 
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9 - Alinhamento da Equipe: A participação do especialista da qualidade assegurada auxilia 

no alinhamento das expectativas e a situação real do atendimento dos requisitos 

 
Necessário agendar uma reunião entre as “partes interessadas”: Qualidade 
(especialista da qualidade) x Projetos (líderes de projetos), p/ alinhamento 
das expectativas x realidade, como por exemplos: [...] (RP03). 
 
O monitoramento das entregas dos requisitos exige de todo o time envolvido 
no projeto o conhecimento e requer que todos estejam alinhados aos 
requisitos e o cumprimento ou ao menos análise deve ser discutido entre os 
membros da equipe (RP06). 
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APÊNDICE D - PROCEDIMENTO – GESTÃO HÍBRIDA DO DESENVOLVIMENTO DE 

NOVOS PRODUTOS. 

1. Objetivo 

1.1. O objetivo deste procedimento é definir as diretrizes da gestão híbrida do 

desenvolvimento de novos produtos, visando assegurar que o produto atenda às 

necessidades, requisitos e especificações dos clientes do mercado automotivo. 

2. Escopo 

2.1. Este documento se aplica nas localidades onde a companhia planeja, desenvolve, 

manufatura, armazena e distribui produtos para o mercado automotivo. 

3. Definições: 

3.1. Principais Termos. 

3.1.1. Plano Macro de Entregas – estrutura hierárquica das fases e atividades 

necessárias para a realização de um projeto. 

3.1.2. Plano de Entregas Detalhado - lista de atividades, marcos, tarefas e entregas 

agrupadas por uma lógica e ordenada em uma sequência cronológica 

3.1.3. Quadro de Gestão Visual das Atividades – Painel visual que representa o fluxo 

do processo, seus itens de trabalho (atividades) e auxilia no sequenciamento das 

atividades. 

3.1.4. Reunião de Validação – Reunião formal ao final de cada fase para validação 

das entregas macro quanto ao atendimento dos requisitos de produto e de 

conformidade. 

3.1.5. Reunião de Acompanhamento – reunião de frequência semanal para 

acompanhamento das entregas a durante iterações. 

3.1.6. Reunião Diária – reunião rápida para acompanhamento das atividades da 

equipe de desenvolvimento. 
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3.2. Papéis e Responsabilidades. 

3.2.1. Coordenador do Projeto: Representante do cliente na equipe de projeto, ele 

deve monitorar e controlar o andamento do projeto, bem como gerenciar os 

interesses entre os clientes e a equipe de projeto, buscando o alinhamento e 

negociando junto as equipes do projeto. 

3.2.2. Membro da Equipe: Responsáveis pela execução das atividades no projeto, 

inclui especialistas de diversas áreas (Engenharia de Produto, Laboratório, 

Manufatura, logística entre outros). 

3.2.3. Especialista da Qualidade: Responsável por assegurar a aderência do projeto as 

necessidades de conformidade e documentação, estabelece reuniões de 

acompanhamento e de validação e caso necessário, reprogramar estas atividades, 

sua atuação deve ser independente do restante da equipe, podendo dividir-se em 

duas funções, conforme a necessidade do projeto: 

● Demandas de conformidade (qualidade assegurada) 

● Demandas de documentação (revisão técnica) 

4. Procedimento: 

4.1. Processo de Desenvolvimento: 

● Input: Necessidades do Cliente e das Partes Interessadas 

● Etapa 1: Elaborar o Plano Macro de Entregas 

● Etapa 2: Detalhar do Plano de Entregas 

● Etapa 3: Planejamento das Iterações 

● Etapa 4: Execução das Atividades 

● Etapa 5:Reunião de Validação e Atualização das Atividades do Projeto 

● Output: Documentação do projeto disponível para a ciclo de vida do item 
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4.2. Etapa 1: Plano Macro de Entregas. 

O coordenador do projeto deve realizar uma análise preliminar das partes interessadas e 

suas necessidades, como os requisitos de Produto (testes desempenho) e requisitos de 

conformidade (normas, certificações e documentações) e partir desta análise, deve avaliar 

riscos envolvidos e definir as entregas macro (produto, documentos) suas datas e 

responsáveis. Este plano pode ser explicitado em uma EAP como no exemplo abaixo: 

 

  

Plano Macro de Entregas
Início 

previsto
Início 
real

Fim 
previsto

% 
previsto

% 
real

Situação

1) Declaração dos Requisitos 0% 0%
2) Detalhamento da Oportunidade Financeira 0% 0%
3) FASE 1 - PLANEJAMENTO | ANÁLISE CRÍTICA 0% 0%
3.1) Kick off Meeting (Cotação) 0% 0%
3.2) Analise de Viabilidade do Projeto 0% 0%
3.3) Cotação e Proposta Comercial 0% 0%
3.4) Gate Review - Fase 1 (Go | No Go ) 0% 0%
4) FASE 2 - REVISÃO TECNICA | NOMEAÇÃO 0% 0%
4.1) Reunião de Revisão Técnica 0% 0%
4.2) Carta de Nomeação 0% 0%
4.3) Ordem de Compra 0% 0%
5) APQP OEM - Ver 17 0% 0%
5.1) FASE 3 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 0% 0%
5.1.1) Reunião de Kick Off (Desenvolvimento) 0% 0%
5.1.2) Análise de Materiais 0% 0%
5.1.3) Auto qualificação / Teste de Material 0% 0%
5.1.4) Confecção de Amostras 0% 0%
5.1.5) Desenho 2D 0% 0%
5.1.6) Embalagem 0% 0%
5.1.7) Reunião de Implantação 0% 0%
5.2) FASE 4 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 0% 0%
5.2.1) Cadastro do Item 0% 0%
5.2.2) Implantação do Item 0% 0%
5.2.3) Reunião de Launch 0% 0%
5.2.4) Gate Review - FASE 4 0% 0%
5.3) FASE 5 - VALIDAÇÃO DO PRODUTO E PROCESSO 0% 0%
5.3.1) Lote Piloto Produção 0% 0%
5.3.2) Qualificação do Projeto 0% 0%
5.3.3) Encerramento do Projeto 0% 0%
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4.3. Etapa 2: Definição do Plano de Entregas Detalhado. 

O coordenador do projeto desdobra as entregas macro em atividades, respeitando a 

sequência de entregas (ou a fase a que pertence) suas datas e prazos estimados para a 

conclusão. Um representante de cada área ou departamento participa deste planejamento e 

define os planos das atividades junto à sua equipe. 

O especialista da qualidade deve colaborar com a equipe de desenvolvimento desde o 

início das iterações para assegurar que as equipes estejam alinhadas sobre as necessidades 

de conformidade e suas entregas incluídas na iteração, evitando assim surpresas ao final 

do desenvolvimento. 

4.4. Etapa 3: Planejamento das Iterações. 

Os representantes de área definem e descrevem as atividades em detalhes (elementos 

textuais, incluindo a relação de input, output, recursos, riscos associados e pacotes de 

trabalho) e realizam a alocação e sequenciamento das atividades de cada projeto, de 

acordo com as entregas, num curto espaço de tempo (iteração). 

O tamanho da iteração deve ser definido pelo coordenador do projeto e o representante de 

cada área e deve considerar o tamanho da atividade e o prazo de execução da entrega 

macro, como exemplo foi usado o período de quinze dias. 

4.5. Etapa 4:  Execução das atividades. 

Os membros de equipe ou das subequipes executam de suas atividades ao longo da 

duração da iteração. Neste período, estas equipes devem ter reuniões rápidas e informais, 

diárias ou semanais (a ser definida pelo representante de cada área ou departamento) onde 

as atividades programadas devem ser atualizadas. 
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Além da execução da atividade conforme planejamento, a equipe deve ter atenção aos 

impedimentos e oportunidades de melhoria que deve ser informado nas reuniões de 

validação. 

4.6. Etapa 5: Reunião de Validação e a Atualizações do Projeto. 

O monitoramento e controle do projeto é realizado o final de cada iteração, onde a equipe 

deve realizar uma reunião formal com objetivo de avaliar o trabalho desenvolvido e 

resultado alcançados. 

Em toda iteração o desenvolvimento deve ser avaliado quanto ao atendimento aos 

requisitos funcionais quanto aos requisitos de conformidade. 

A equipe de qualidade trabalha de forma independente em todo o fluxo de trabalho e deve 

identificar qualquer problema de não conformidade. As alterações de requisitos e itens não 

planejados que surgirem durante a iteração serão apontadas no relatório de não 

conformidade para inclusão próximo planejamento de iteração. 

O progresso do projeto deve ser escalonado com as atualizações no Quadro Visual e 

consequentemente o Cronograma Macro, permitindo medir o que foi planejado e o que 

está sendo executado, avaliando o progresso e desempenho da equipe.  

As informações contidas nos artefatos de planejamento devem ser utilizadas para 

readequação/atualização das próximas iterações. Através de uma escala semanal, novas 

tarefas e atividades são definidas e os resultados da semana anterior são avaliados. 

5. Referências: 

● Manual APQP (AIAG) 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO DE ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

 

Objetivo: 

Identificação do perfil do projeto de análise, por meio da caracterização do contexto em que 

esse está inserido, englobando a caracterização da empresa, do respondente, e aspectos gerais 

do projeto. 

Leia atentamente as seguintes instruções antes de iniciar o preenchimento: 

● Em cada questão é permitido apenas uma resposta. Uma vez iniciado o diagnóstico, 

deve-se responder todas as questões e finalizá-lo, evitando a perda dos dados já preenchidos. 

● Escolha um projeto que envolva o desenvolvimento de um produto, software ou 

serviço. 

● Responda às questões considerando o projeto escolhido como unidade de análise. 

● Considere a equipe de projeto como aquela formada pelo gestor (responsável, gerente 

ou coordenador do projeto) e pelos profissionais que irão trabalhar na execução do projeto. 

● Não há respostas certas ou erradas, a melhor resposta é aquela que expressa a realidade 

da empresa e do projeto que está sendo analisado. 

Questões: 

A.1 Qual o nome da sua organização? _____________ 

A.2 Qual o número aproximado de colaboradores na sua organização? Se for 

multinacional, considere apenas as instalações no Brasil:____________ 

A.3 Qual é o segmento de atuação da sua organização? _________ 

A.4 Em relação à estrutura organizacional da empresa, essa: 

☐ É caracterizada como sendo centralizada, especializada e burocrática. Se baseia na 

hierarquia e centralização do poder decisório (1) 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) 

☐ É caracterizada como sendo informal, descentralizada e com poucos níveis de autoridade. 

Se baseia no conhecimento e na interação entre os membros (6) 

A.5 Qual sua principal atribuição / cargo na organização? 

☐ Membro da equipe  
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☐ Responsável direto pelo projeto 

☐ Responsável pelo programa do qual este projeto faz parte 

☐ Responsável pelo portfólio de projetos da minha unidade da qual este projeto é integrante 

A.6 O projeto escolhido para análise compreende o desenvolvimento de: 

☐ Um produto (1) 

☐ Um produto associado a um serviço (2) 

☐ Um software (3) 

☐ Um software associado a um serviço (4) 

☐ Implantação de software / sistema (5) 

☐ Serviço de melhoria ou outro (6) 

A.7 Qual a duração total (aproximada) do projeto escolhido para análise? Colocar 

apenas o valor numérico (em meses): 

☐  Acima de 30 meses (1) 

☐ De 24 a 30 meses (2) 

☐ De 18 a 24 meses (3) 

☐ De 12 a 18 meses (4) 

☐ De 6 a 12 meses (5) 

☐ Até 6 meses (6) 

A.8 Qual o tempo de experiência do responsável pelo projeto (atuando em cargos de 

liderança) no desenvolvimento de projetos (produtos/softwares/serviços) na 

organização: 

☐ Não possuía experiência prévia (1) 

☐ Abaixo de 1 ano (2) 

☐ Entre 1 e 3 anos (3) 

☐ Entre 4 e 6 anos (4) 

☐ Entre 7 e 9 anos (5) 

☐ 10 anos ou acima (6) 

A.9 Qual o tempo de experiência médio dos membros da equipe de projeto no 

desenvolvimento de projetos (produtos/softwares/serviços) na organização: 

☐ Não possuem experiência prévia (1) 



111 
 

 

☐ Abaixo de 1 ano (2) 

☐ Entre 1 e 3 anos (3) 

☐ Entre 4 e 6 anos (4) 

☐ Entre 7 e 9 anos (5) 

☐ 10 anos ou acima (6) 

A.10 Em relação ao tamanho da equipe de projetos (quantidade de pessoas), esta é 

constituída por: 

☐ Acima de 30 pessoas (1) 

☐ De 25 a 30 pessoas (2) 

☐ De 19 a 24 pessoas (3) 

☐ De 13 a 18 pessoas (4) 

☐ De 7 a 12 pessoas (5) 

☐ Até 6 pessoas (6) 

A.11 Com relação a equipe do projeto, esta é constituída por: 

☐ Profissionais de um mesmo departamento, basicamente com as mesmas competências e 

experiências (1)  

☐ 2 (2)  

☐ 3 (3)  

☐ 4 (4)  

☐ 5 (5)  

☐ 6 (6)  

☐ Profissionais de diferentes departamentos, com diferentes competências e experiências, 

complementares para a execução do projeto (7) 

A.12 Assinale a opção que melhor representa a realidade no projeto em relação à 

localização da equipe do projeto (gestor + membros responsáveis pela execução): 

☐ A equipe está situada em países diferentes, ou bem distantes geograficamente (1) 

☐ A equipe está situada no mesmo país, porém distantes geograficamente (2) 

☐ A equipe está situada no mesmo espaço (sala, andar, edifício), ou bem próximos 

geograficamente (3) 
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A.13 Em relação ao resultado do projeto (produto/software/serviço), a principal 

inovação está: 

☐ Em alguns componentes ou partes do produto e foi novo para a empresa (1) 

☐ Em alguns componentes ou partes do produto e foi novo para o mercado (2) 

☐ Na arquitetura e foi novo para a empresa (3) 

☐ Na arquitetura e foi novo para o mercado (4) 

☐ Total, produto ou software novo para a empresa (5) 

☐ Total, produto ou software novo para o mercado (6) 

A.14 As competências nas tecnologias necessárias para desenvolver o produto/ software 

ou serviço: 

☐ São de domínio da equipe executora do projeto (1)  

☐ 2 (2)  

☐ 3 (3)  

☐ 4 (4)  

☐ 5 (5)  

☐ 6 (6)  

☐ São totalmente desconhecidas da equipe executora do projeto. Há uma ou mais lacuna em 

uma das tecnologias (7) 

A.15 Em relação à complexidade do projeto, esta envolve: 

☐ A criação de elementos, componentes e módulos numa única unidade, envolvendo 

comunicação entre os membros da equipe (1) 

☐ 2 (2)  

☐ 3 (3)  

☐ 4 (4)  

☐ 5 (5)  

☐ 6 (6)  

☐ Vários sistemas que funcionam em conjunto de modo a alcançar um propósito em comum 

(7) 

A.16 Em relação à urgência para se concluir o projeto, tem-se que: 

☐ Atrasos não impactam no sucesso do projeto (1) 
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☐ Quanto menor o tempo de conclusão, maior a vantagem competitiva (priorização do time-

to-market) (2) 

☐ O tempo para conclusão é crítico (devido a um evento ou janela de oportunidades) (3) 

☐ Urgente, possuem o tempo como o fator mais crítico, devendo ser concluído quanto antes 

(4)
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