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RESUMO 

MARTINS, G. D. Arquitetura de software de domínio específico para apoio ao 

gerenciamento ágil de projetos distribuídos. Dissertação (Mestrado) – Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. 

O gerenciamento ágil de projetos (APM) é uma abordagem que vem se disseminando 

rapidamente, em especial para o caso de produtos inovadores. A contribuição desta 

abordagem está em propor meios para simplificar e fornecer maior flexibilidade nos processos 

de trabalho, permitindo maior quantidade de mudanças no decorrer do projeto. Uma das 

estratégias é o uso de gestão visual, por meio de painéis, com adesivos autocolantes. Existem 

várias inconveniências do uso destes painéis e, paralelamente, vivencia-se a popularização de 

novas tecnologias de interação humano-computador painéis digital touchscreen. O objetivo 

deste projeto é propor uma nova arquitetura de software de domínio específico para a 

construção de sistemas de gerenciamento de projetos distribuídos, considerando o 

planejamento iterativo e visual do gerenciamento ágil de projetos e segundo o paradigma da 

sinalização digital; ao mesmo tempo em que os dados do projeto são enviados para Sistemas 

Integrados de Gerenciamento de Projetos tradicionais. Esta pesquisa combina vários 

procedimentos para o seu completo desenvolvimento, em seis etapas. Duas de levantamento 

bibliográfico, geral e específico, uma de estudo de tecnologias, duas principais para o 

desenvolvimento da arquitetura e protótipo e, por fim, a construção de um exemplo de 

aplicação para testar sua exequibilidade. A viabilidade técnica da proposta foi comprovada 

com um protótipo utilizando as tecnologias Adobe Flex, PHP e o software de gerenciamento 

de projetos (SGP) dotProject. Os resultados demonstram que a arquitetura proposta é viável e 

pode trazer uma série de vantagens frente o uso de softwares tradicionais e os softwares 

voltados para o APM. 

Palavras-chave: gerenciamento de projetos; software; arquitetura de software; painel visual. 

  



 

 

ABSTRACT 

MARTINS, G. D. Domain-specific software architecture to support distributed agile 

project management. M. Sc. (Dissertation) – Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. 

The Agile Project Management (APM) approach was rapidly disseminated, especially in the 

case of innovative products. The contribution of this approach is to propose methods to 

simplify and provide flexibility in work processes with considerable amount of change 

throughout the project. The strategy is use visual management with white panels and stick 

notes, however, there are several concerns of using these panels. Moreover it is observed the 

popularization of new technologies for human computer interaction like the touchscreen 

panels. The main objective of this project is to propose a new Domain-Specific Software 

Architecture for building distributed project management systems considering iterative and 

visual planning of agile project management and according to the paradigm of digital signage 

while the project data is sent to the traditional Integrated Systems Project Management. This 

research combines various procedures to its development in six phases: two phases for 

bibliographical research, one phase for study the technologies, another two phases for the 

development of architecture and prototype, and finally one phase for build an application and 

test its workability. The prototype was developed using Adobe Flex technologies, PHP and 

project management software (PMS) dotProject to test the technical feasibility of the 

proposal. The results show that the proposed architecture is feasible and can bring a number 

of advantages over the use of traditional software and software aimed at the APM. 

Palavras-chave: project management; software; software architecture; visual panels. 
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INTRODUÇÃO 

O gerenciamento por projetos (GP) é o modelo dominante em muitas organizações 

(WINTER et al, 2006) e há um conjunto significativo de técnicas, ferramentas e conceitos que 

foram desenvolvidos para apoiar esse tipo de gerenciamento, elaborados a partir dos anos 50  

(HIRSCHFELD, 1985; KERZNER, 2002).  

O desenvolvimento do gráfico de Gantt, o método do caminho crítico e a análise de 

rede (PERT), bem como a criação das primeiras associações profissionais na década de 70, 

são marcos que podem representar o início da teoria de Gerenciamento de Projetos. Essas 

técnicas, ferramentas e conceitos não sofreram alterações significativas até os dias atuais. 

Atualmente, vem surgindo opiniões de que são necessárias mudanças, principalmente 

nos casos de projetos de produtos inovadores. Pons (2008) afirma que necessidade de novos 

métodos para produtos complexos e inovadores e Maylor (2001) aponta indícios de projetos 

aonde as ferramentas são utilizadas de forma burocrática e que não apóiam efetivamente o 

gerenciamento de projetos.  

Um dos problemas é o uso de software. White e Fortune (2002) realizaram um 

levantamento (survey) detalhado sobre GP e identificam os atuais softwares de GP como uma 

das principais limitações entre os métodos/ferramentas/técnicas do gerenciamento de projetos, 

pois eles seriam inadequados, principalmente para projetos complexos (CICMIL et al, 2006; 

WHITE; FORTUNE, 2002). Chin (2004), Highsmith (2004) e Cockburn (2001) são exemplos 

de autores que vêm se dedicando ao desenvolvimento de novas teorias para suplantar esse 

problema. Eles foram co-autores do denominado Manifesto Ágil (AGILE ALLIANCE, 2001; 

ANDERSON et al, 1998; BECK et al, 2001), com proposta de um novo enfoque de GP, 

chamado de Agile Project Management (APM), para as empresas que atuam em mercados 

inovadores. No Brasil, há o exemplo de Dias (2005). Esses autores têm contribuído com o 
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desenvolvimento de um conjunto de diretrizes, práticas e métodos diferenciais, voltados para 

o GP de produtos inovadores.  

Entre as novidades propostas, destacam-se duas. O princípio da autodisciplina propõe 

que as tarefas de controle sejam simplificadas por meio da ampliação da disciplina e auto-

organização. Isso é, ao invés do controle realizado pelo gerente, cada profissional seria 

proativo na detecção do problema e replanejamento. A segunda é a utilização de técnicas de 

planejamento mais simples e baseadas no conceito de gestão à vista, como painéis e gráficos, 

públicos, no qual a equipe pode interagir em um mesmo dispositivo.  

O principal instrumento para troca de informações são os painéis visuais, normalmente 

construídos com lousa tradicional branca, nos quais as informações sobre tarefas e prazos são 

afixadas por meio de etiquetas autoadesivas (post-its). O benefício notado é que tais quadros 

favorecem a interação entre os membros, incentivam o autocontrole e provêem planos em um 

formato fácil de serem consultados pelo gerente (Amaral et al, 2011).  As limitações desse 

sistema podem ser observadas no trabalho de Conforto & Amaral (2010): dificuldade de 

atualizar dados, perda do histórico e limitações quanto ao espaço geográfico (os membros do 

time devem estar fisicamente unidos), dificuldade de analisar a capacidade da empresa.  

O objetivo da pesquisa é propor uma nova arquitetura de software de domínio 

específico para a construção de sistemas de gerenciamento de projetos distribuídos, 

considerando o planejamento iterativo e visual do gerenciamento ágil de projetos e segundo o 

paradigma da sinalização digital. Distribuídos refere-se a equipes geograficamente 

distribuídas e também a informações distribuídas, pois os dados do projeto provêm e são 

enviados para diferentes Softwares de Gerenciamento de Projetos tradicionais. O projeto 

envolve a documentação e a proposta de uma arquitetura de domínio específico e um 

protótipo de um software que comprova a exequibilidade da arquitetura. 
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O documento está dividido em oito capítulos. Este primeiro introduz o tema e 

apresenta o trabalho, descrevendo o problema de pesquisa e objetivos. O Capítulo 2 inicia-se 

com uma breve revisão sobre gerenciamento ágil de projetos e apresenta seus principais 

conceitos (Seção 2.1). Já na Seção 2.2 é apresentada uma revisão sobre softwares para 

gerenciamento ágil de projetos e o estado da arte dos sistemas comerciais e da literatura 

científica na área, demonstrando que há uma oportunidade de contribuição com o advento da 

abordagem do gerenciamento ágil de projetos. Em seguida, apresentam-se os conceitos 

fundamentais de duas tecnologias utilizadas para solução do problema proposto: arquiteturas 

de software (Seção 2.3) e a Sinalização Digital (Seção 2.4). Ao final do capítulo justifica-se a 

lacuna apresentada no trabalho utilizando as observações da literatura e conceitos 

apresentados. Trata-se da seção Desafios e oportunidades em softwares para gerenciamento 

ágil de projetos, Seção 2.5. 

O Capítulo 3 apresenta o método de pesquisa e está dividido seguindo a ordem 

comumente empregada em publicações científicas: objetivo, justificativa e, por fim, etapas e 

métodos de pesquisa.  

O Capítulo 4 estabelece a arquitetura de domínio específico para sistemas de gestão 

ágil de projetos distribuídos. Inicialmente são apresentadas as funcionalidades e elementos de 

painéis para gerenciamento ágil de projetos, por meio de uma revisão dos painéis físicos 

propostos na literatura. Trata-se de uma contribuição teórica importante, a análise teórica dos 

conteúdos e formas de apresentação dos painéis utilizados no gerenciamento ágil de projetos, 

e que fundamentaram a arquitetura proposta (Seção 4.1). Em seguida, é apresentada a 

estrutura da documentação da arquitetura de domínio específico. Seu objetivo foi facilitar a 

consulta da arquitetura para os diferentes usuários (Seção 4.2). 

O Capítulo 5 apresenta a descrição da arquitetura para a construção de sistema para 

gerenciamento ágil de projetos, proposta principal do trabalho. A arquitetura é apresentada 
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por meio de uma arquitetura de referência, na qual, serve como guia para o desenvolvimento 

de uma nova classe de softwares de gerenciamento de projetos. 

O Capítulo 6 apresenta o ambiente e infra-estrutura da arquitetura proposta, que 

corresponde a visão da implantação na arquitetura proposta, isto é, as especificações para o 

seu funcionamento. Conforme teoria apresentada na seção de revisão bibliográfica. 

O Capítulo 7 apresenta o segundo resultado fundamental do trabalho, um protótipo de 

software desenvolvido segundo a arquitetura proposta e que serve como prova de conceito da 

arquitetura, demonstrando a viabilidade técnica das especificações propostas. 

Finaliza-se com o Capítulo 8, que descreve as considerações finais e conclusões 

obtidas dos resultados apresentados. 
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1. CONCLUSÕES 

A pesquisa iniciou com uma descrição do estado da arte dos softwares de 

gerenciamento de projetos. A revisão indica uma mudança importante na área de 

gerenciamento de projetos,  o surgimento da abordagem do Gerenciamento Ágil de Projetos.  

Essa abordagem propõe a simplificação dos métodos de gerenciamento de projetos por 

meio de um conjunto de práticas. Uma delas é o conceito de gestão à vista, em que os projetos 

são planejados pela equipe de projeto, de maneira iterativa e empregando quadros visuais. A 

segunda é o conceito de iteração, aonde os planos são criados de maneira parcial e atualizados 

em ciclos de iterações. 

 Foram apresentados vários benefícios do uso destes conceitos, mas, também 

dificuldades. O uso de painéis visuais físicos (com cartões autoadesivos, post-its) traz 

limitações para grandes projetos distribuídos. Além disso, os softwares de projeto existentes 

não apresentam funcionalidades adequadas para o conceito de iteração e planejamento 

iterativo. Portanto, a utilização plena depende de mudanças nos softwares de gerenciamento 

de projetos existentes, desenvolvidos segundo a abordagem tradicional de gerenciamento. 

  A revisão realizada apontou também oportunidades para a solução deste problema. 

Novas tecnologias como o conceito de Sinalização Digital, hardwares com novas funções de 

interação homem-computador e a teoria sobre arquitetura de software que facilita a integração 

e interoperabilidade de vários aplicativos. Optou-se então por investigar o uso dessas 

tecnologias para propor avanços nos softwares de gerenciamento de projetos, de forma a 

apoiar a gestão segundo os princípios do gerenciamento ágil.  

 A pesquisa envolveu a proposição da especificação de uma arquitetura de software de 

domínio específico, voltada especialmente para o gerenciamento ágil de projetos distribuídos, 

empregando-se as tecnologias de sinalização digital e painéis touchscreen. Para testar a 

viabilidade técnica da proposta, desenvolveu-se um protótipo utilizando as tecnologias Adobe 
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Flex, PHP e o SGP dotProject, desenvolvido segundo as especificações propostas e 

posteriormente utilizado em uma aplicação exemplo, de projeto do próprio grupo de pesquisa, 

para testar sua exequibilidade. 

 Os resultados demonstram que a arquitetura proposta é viável e pode trazer uma série 

de vantagens frente o uso de softwares tradicionais (Microsoft Project, Primavera, etc..) e os 

softwares voltados para o APM (VersionOne, JIRA, etc...). 

 As principais vantagens do protótipo desenvolvido, frente aos softwares de GP 

tradicionais são: 

 Implementa o conceito de planejamento iterativo e com gestão à vista, propostos no 

gerenciamento ágil;  

 Não demanda o retrabalho de desenvolver funcionalidades avançadas de 

gerenciamento de projetos como desenhos de caminho-crítico, análise do valor, 

relatórios e outras já desenvolvidas nos sistemas existentes; e 

 Favorece a integração da equipe de projeto, tanto no planejamento como em seu 

controle, facilitando atividades rotineiras como a criação de novas tarefas ou 

atualização do seu andamento; 

Já com relação aos softwares de gerenciamento ágil, suas principais vantagens são: 

 Interface ainda mais simplificada, pois é desenvolvida especialmente para painéis 

digitais e não telas de computadores; 

 Permite que o planejador ou membro do escritório de projetos continue a ter a 

possibilidade de utilizar recursos avançados de gerenciamento de projetos, presentes 

nos softwares tradicionais e que ainda não estão disponíveis nas ferramentas de APM; 

e 
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 Oferece grande flexibilidade permitindo que os sistemas de informação gerados com o 

uso da arquitetura possam atender um espectro amplo de empresas e problemas de 

projeto, com escalabilidade e considerando equipes distribuídas. 

A arquitetura proposta é um resultado importante pois representa um passo inicial para 

o desenvolvimento de uma nova classe de sistemas. Ela pode orientar o desenvolvimento de 

uma nova classe de soluções de aplicativos computacionais, reutilizando componentes 

(softwares, hardwares etc..) existentes, para que atuem em conjunto para apoiar o 

gerenciamento de projetos com equipes distribuídas e segundo a abordagem do 

Gerenciamento Ágil. Portanto, contribui para a teoria de Gerenciamento Ágil e para a teoria 

de Softwares de Apoio ao gerenciamento de projetos.  A arquitetura pode servir como uma 

base inicial para o desenvolvimento de componentes inovadores que utilizem interfaces de 

IHC avançadas, como as “interfaces naturais”, para aprimorar a tarefa de planejamento e 

controle de projetos.  

Dando continuidade a este trabalho são sugeridas as seguintes pesquisas futuras: 

estudo e desenvolvimento de uma interface gráfica melhorada para o protótipo, análise e 

desenvolvimento de novas funcionalidades, além do planejamento e controle de tarefas, para 

o gerenciamento ágil de projetos e estudo empírico com aplicação do protótipo em um 

ambiente de desenvolvimento de projetos.  
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