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RESUMO 
Com a constante atualização das metodologias para o gerenciamento de projetos e o 

surgimento das metodologias ágeis, diversas Organizações civis e governamentais vêm se atualizando 
com o intuito de aperfeiçoar sua gestão e otimizar seus esforços. Nesse contexto, o Exército Brasileiro 
possui as Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos no Exército 
Brasileiro (NEGAPEB) criadas no ano de 2013 para padronizar os procedimentos relativos ao 
Gerenciamento de Projetos no âmbito da Força. Dessa forma, o objetivo principal desse trabalho foi 
analisar a necessidade de atualização das normas vigentes no Exército Brasileiro para se adequar às 
metodologias ágeis de gerenciamento de projetos. Para isso, foram analisadas as principais 
metodologias ágeis e híbridas utilizadas atualmente e foi identificado o atual estágio de atualização das 
NEGAPEB, sendo verificada a necessidade de atualização das normas em vigor. O presente trabalho 
foi contextualizado com as melhores práticas de gestão de projetos e apresentou uma análise das 
possibilidades de utilização de metodologias ágeis pelo Exército Brasileiro.  

 
Palavras-chave: gestão, NEGAPEB, projetos, metodologias 
 
ABSTRACT 

 With the constant updating of methodologies for project management and the 
emergence of agile methodologies, several civil and governmental organizations have been updating 
themselves to improve their management and optimize their efforts. In this context, the Brazilian Army 
has the Norms for Elaboration, Management and Monitoring of Projects in the Brazilian Army 
(NEGAPEB) created in 2013 to standardize the procedures related to Project Management within the 
scope of the Force. Thus, the main objective of this work was to analyze the need to update the rules in 
force in the Brazilian Army to adapt to agile project management methodologies. For this, the main agile 
and hybrid methodologies currently used were analyzed and the current update stage of NEGAPEB 
was identified, with the need to update the current standards being verified. The present work was 
contextualized with the best project management practices and presented an analysis of the possibilities 
of using agile methodologies by the Brazilian Army. 
 
 
Keywords: management, NEGAPEB, projects, methodologies 
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1 INTRODUÇÃO 

A gestão de projetos vem sendo desenvolvida desde a antiguidade, sendo 

observada na construção de grandes monumentos como por exemplo as Pirâmides 

de Gizé, A Grande Muralha da China e o Taj Mahal e a sua forma de gestão e 

planejamento sofreu diversas evoluções e mudanças através dos anos. (MAXIMIANO, 

2018) 

De acordo com Gido, Clements e Baker (2018, p. 3), projetos são esforços 

realizados para se alcançar um objetivo específico por meio de um conjunto único de 

atividades inter-relacionadas e da utilização eficaz de recursos. 

Já segundo Maximiano (2018), a palavra projetos pode ser utilizada em vários 

sentidos, como por exemplo: intenção, esboço, ideal, desenho e até mesmo um objeto 

propriamente dito. Porém, no sentido de gestão de projetos desejado, a palavra possui 

sentido de empreendimento intencionalmente orientado para um objetivo. Um 

empreendimento planejado deve entregar um resultado singular, orientado para uma 

mudança benéfica, atingindo objetivos, dimensionando recursos e com uma restrição 

de prazo e custo. 

Os projetos são atividades temporárias, sendo composto por uma sequência 

de atividades finitas, com começo, meio e fim estabelecidos. São estratégias de 

mudança para resolver problemas, aproveitar oportunidades ou antecipar situações 

futuras. Buscam criar inovações destinadas ao mercado, à sociedade ou a processos 

internos das Organizações, conduzindo incessantemente a novas situações, que 

geram novos projetos, num ciclo de inovação. (MAXIMIANO, 2018)  

Durante muito tempo, a gestão de projetos foi guiada única e exclusivamente 

por uma sistematização de guias com técnicas e ferramentas que foram e ainda são 

amplamente utilizadas. Tais guias fazem parte de uma gestão de projetos tradicional. 

(EDER et al., 2015) 

Tradicionalmente, o responsável pelo projeto quer duas coisas: controle e 

previsibilidade. Isso resulta em um vasto número de documentos, gráficos e 

diagramas, ou seja, meses de esforço para o planejamento de todos os detalhes, para 

que não haja nenhum erro, para que o orçamento não estoure, e para que tudo seja 

entregue no prazo. Entretanto, tal cenário não vira realidade. Todo o esforço investido 

no planejamento, tentando restringir mudanças e determinar o imponderável, não é 
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eficaz. Todo projeto envolve a descoberta de problemas e surtos de inspiração. 

(SUTHERLAND, 2016) 

 A procura por soluções inovadoras desenvolveu abordagens alternativas para 

o gerenciamento de projetos, através de iterações, simplicidade e entrega de valores. 

(AMARAL et al., 2011) 

Essas práticas são conhecidas atualmente como Metodologias Ágeis de 

Gerenciamento de Projetos e vêm sendo altamente discutidas nos ambientes 

Organizacionais e Acadêmicos. 

No contexto do Exército Brasileiro (EB), o Estado Maior do Exército (EME) 

estabeleceu as Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de 

Projetos no Exército Brasileiro (NEGAPEB) com a finalidade de regular os 

procedimentos a serem adotados para a elaboração, gerenciamento e 

acompanhamento de projetos no Exército Brasileiro. (BRASIL, 2013)  

 

1.1 PROBLEMA 

É possível observar que a documentação utilizada como referência para a 

confecção das NEGAPEB foi o Guia de Conhecimento sobre Gerenciamento de 

Projetos (PMBOK), 4ª Edição, do Project Management Institute, 2008, guia esse que 

ainda não abordava as Metodologias Ágeis de Gestão de Projetos. (BRASIL, 2013)  

Atualmente, os líderes e as equipes de projetos estão imersos em um ambiente 

de disrupção, caracterizado por avanços exponenciais de tecnologia e demandas por 

entregas de valor mais rápidas. Nesse contexto, técnicas e abordagens ágeis 

gerenciam de forma mais eficaz as tecnologias disruptivas, buscando na mais alta 

prioridade a satisfação do patrocinador através de ciclos de feedbacks rápidos e 

transparentes. Organizações mais maduras estão cada vez mais propensas a ser 

altamente complexas e potencialmente lentas para a inovação, ocasionando entregas 

atrasadas de novas soluções. (PMI, 2017) 

Com isso, o trabalho em questão busca apresentar os conceitos de 

Metodologias Ágeis e verificar se há a necessidade de atualização das NEGAPEB 

com as novas ideias apresentadas. 

Dessa forma, foi formulado o seguinte problema para o presente trabalho: 
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É necessário que sejam implementadas metodologias ágeis para o 

Gerenciamento de Projetos no Exército Brasileiro através da atualização das normas 

em vigor? 

 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de aprimorar a Gestão Organizacional no EB e buscando a atualização 

constante das normas, o presente estudo pretende analisar a necessidade de 

atualização das NEGAPEB com conceitos de Metodologias Ágeis de Gestão de 

Projetos. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram adotados como 

objetivos específicos os abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento das 

ideias observadas e apresentadas neste processo: 

a. Identificar as principais metodologias ágeis utilizadas atualmente; 

b. Identificar o estado atual de atualização das NEGAPEB; 

c. Discutir o conceito de métodos híbridos para Gestão de Projetos; 

d. Analisar a possibilidade de emprego das metodologias ágeis no Exército 

Brasileiro e possíveis adaptações necessárias; 

e. Analisar a necessidade de atualização das NEGAPEB. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Conhecer e aplicar os princípios da administração de projetos são capacidades 

importantes para todas as pessoas que de alguma forma trabalham com atividades 

finitas que necessitam de preparação de planos e orçamentos, fazem parte de 

equipes, participam de processos de tomada de decisão, formulam políticas e 

supervisionam pessoas para realizar objetivos dentro de restrições de prazo e custo. 

Dessa forma, todos devem estar familiarizados com os princípios, conhecimentos e 

técnicas da administração de projetos. Ou seja, em suma, devem aprimorar-se na 

administração de projetos. (MAXIMIANO, 2018) 

Dessa forma, o presente trabalho se mostra altamente relevante para a 

melhoria das Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de 

Projetos no Exército Brasileiro, trazendo conceitos novos e buscando o 
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aperfeiçoamento e a constante atualização da Gestão dos Projetos no âmbito da 

Força. 

 

2 METODOLOGIA 

Diante do problema apresentado, foram colhidos subsídios para que fosse 

possível a análise da necessidade da atualização das normas em vigor pelo EB. 

Dessa forma, o delineamento da pesquisa contemplou uma leitura analítica, o 

fichamento das fontes atuais que alicerçam as boas práticas do gerenciamento de 

projetos, a realização de questionário e a argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, foi utilizado prioritariamente os 

conceitos de pesquisa qualitativa, pois a análise sobre o uso de métodos ágeis para 

o gerenciamento de projetos no âmbito do EB possui alto grau de subjetividade, não 

podendo ser traduzido em números. 

Em relação ao objetivo geral do trabalho, foi utilizada a modalidade exploratória, 

em função do conhecimento apresentado ser atual no contexto de gerenciamento de 

projetos e a literatura sobre o tema ser bastante escassa no EB. Com isso, foi 

identificada a necessidade de uma ambientação sobre o assunto através de 

apresentação de pesquisa bibliográfica, sendo utilizados referências atuais e 

relevantes para o entendimento do tema. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Para que o conceito de projetos seja melhor compreendido é oportuno que 

inicialmente seja feita a distinção entre projetos e processos. Os processos são os 

procedimentos normais de rotina, contínuos e repetitivos na organização, ou seja, não 

possuem fim definido. Já projetos são temporários e únicos. Tal distinção conceitual 

é importante para que seja feita a correta tomada de decisão entre o momento 

oportuno para o início de um projeto ou a realização de uma análise de melhoria de 

processos (AMP). (BRASIL, 2013) 

Quanto à gestão de projetos, o trabalho pode variar de determinável à alto grau 

de incerteza. Os projetos que são caracterizados por procedimentos claros, produção 

conhecida, baixos níveis de incerteza e risco de execução e de sucesso comprovado 
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por projetos similares realizados anteriormente são classificados como determináveis. 

(PMI, 2017) 

Já os projetos que possuem design novo para resolução de problemas de 

caráter exploratório exigem especialistas voltados a criação da solução do problema 

apresentado e consequentemente nos deparamos com um trabalho de alta incerteza, 

com altas taxas de mudanças, grande complexidade e elevado risco. Essas 

características tendem a apresentar problemas para a abordagem preditiva 

tradicionais que visa obter a maior parte dos requisitos de forma antecipada e controle 

das mudanças através de um processo de solicitação de mudança. (PMI, 2017) 

Nesse contexto, abordagens ágeis foram desenvolvidas para explorar a 

viabilidade em ciclos curtos, buscando a constante adaptação através de avaliação e 

feedback. (PMI, 2017) 

De acordo com Beck et al. (2001), a metodologia Ágil de gestão de projetos 

teve início com a divulgação do Manifesto Ágil no ano de 2001, o qual foi responsável 

pela implementação de boas práticas voltadas inicialmente ao desenvolvimento de 

Softwares. O manifesto ágil prioriza os indivíduos e as interações com o produto, 

colaborando com o cliente e respondendo às mudanças em detrimento da abordagem 

tradicional apresentada até então que focava na utilização de ferramentas tradicionais, 

como contratos, documentos e planos. 

Portanto, o Gerenciamento Ágil de Projetos foi difundido em 2001, devido a um 

movimento originário da comunidade internacional, visando o desenvolvimento de 

sistemas de informação, pautados pela agilidade, flexibilidade, habilidades de 

comunicação e capacidade de oferecer novos produtos e serviços de valor em 

períodos curtos. (EDER et al., 2015) 

Segundo Beck et al. (2001), os princípios do Manifesto Ágil são 

• Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua 
e adiantada de software com valor agregado; 

• Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no 
desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando 
vantagem competitiva para o cliente; 

• Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a 
poucos meses, com preferência à menor escala de tempo; 

• Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em 
conjunto por todo o projeto; 

• Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente 
e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho; 

• O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre 
uma equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face; 

• Software funcionando é a medida primária de progresso; 
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• Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os 
patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de 
manter um ritmo constante indefinidamente; 

• Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade; 
• Simplicidade - a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado 

- é essencial; 
• As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-

organizáveis; 
• Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz 

e então refina e ajusta seu comportamento de acordo. 
 

Já Amaral et al. (2011, p.21) resume os princípios que caracterizam o 

gerenciamento ágil de projetos apresentados anteriormente em nove, sendo eles 

• Aplicar técnicas simples e visuais de gerenciamento(simplicidade); 
• Flexibilidade do processo para absorver mudanças no projeto; 
• Buscar a excelência técnica; 
• Agregar valor para o cliente e para a equipe do projeto; 
• Utilizar o conceito de iterações e entregas parciais; 
• Promover a autogestão e a auto-organização; 
• Encorajar a tomada de decisão participativa; 
• Encorajar a inovação e a criatividade; e 
• Promover a interação e comunicação entre os membros da equipe de 

projeto. 
 

Amaral et al. (2011) também sintetiza as principais diferenças do 

gerenciamento ágil em relação à Gestão de Projetos Tradicional. Dentre as diferenças 

mencionadas, cabe destacar: a Autogestão, resultante de uma maior necessidade de 

esforço em criar uma cultura e motivação para implementação dos Métodos Ágeis; a 

Visão em lugar de escopo, mudança realizada para adequar o tempo de “escopo” ao 

contexto ágil; Iteração, que é caracterizada pelo planejamento somente para o curto 

prazo, visando a projeção de um cenário de alta incerteza a longo prazo e com isso a 

necessidade de realização de diversas iterações no planejamento; Envolvimento do 

cliente e Simplicidade. 

De acordo com o PMI (2017), a mentalidade ágil é definida por valores, 

orientada por princípios e manifestada por meio de muitas práticas diferentes. Cabe 

aos praticantes selecionar as práticas que melhor se adequem às suas necessidades. 

 

2.1.1 LEAN, KANBAN E METODOLOGIAS ÁGEIS 

Para que seja facilitada a compreensão das metodologias ágeis de gestão de 

projetos, é necessário a conceituação e a compreensão da relação entre o Ágil, o 

Lean e o Kanban.  
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O pensamento enxuto (Lean) é um sistema desenvolvido por Taiichi Ohnõ e 

Shigeo Shingo na Toyota e tem como princípios o aproveitamento do conhecimento e 

da criatividade dos colaboradores, redução do tamanho dos lotes, produção e controle 

de estoque just-in-time e aceleração dos tempos de ciclo. O Lean ensinou a diferença 

entre as atividades que criam valor e as que geram desperdício. (RIES, 2012) 

O Kanban, assim como as metodologias ágeis são subconjuntos do Lean, ou 

seja, ambos podem ser considerados como descendentes do lean. (PMI, 2017) 

Kanban é uma palavra japonesa para cartão e é caracterizado literalmente pelo 

uso de cartões para sinalizar o andamento do projeto, possuindo a finalidade de cuidar 

do fluxo de valor de desenvolvimento de maneira ágil, sendo considerado uma 

unanimidade no que tange à transparência, alinhamento e controle do andamento de 

um projeto. Normalmente é disposto em locais de fácil visualização pelos 

colaboradores e é constituído por um painel dividido em 3 colunas, sendo nomeadas 

com os títulos de: “a fazer”, “fazendo” e “feito”, conforme Figura 1- Quadro Kanban. 

(DUARTE, 2016) 

 
Figura 1- Quadro Kanban 
Fonte: DUARTE, (2016) 

 

Os cartões que são dispostos nas colunas são tarefas a serem executadas e 

não devem ser repetidos, avançando geralmente da esquerda para a direita conforme 

a execução das atividades. (DUARTE, 2016) 

 

2.1.2 PRINCIPAIS METODOLOGIAS ÁGEIS UTILIZADAS ATUALMENTE 

As abordagens e métodos ágeis são considerados como termos “guarda-

chuva” e abrangem uma série de frameworks e métodos que estão de acordo com os 

princípios do Manifesto Ágil, dentre eles: o Feature Driven Development (FDD), o 

Extreme Programming (XP), e o Scrum. 
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2.1.2.1 Feature Driven Development (FDD) 

O Desenvolvimento Orientado a Funcionalidades (Feature Driven 

Development) teve sua concepção desenvolvida especificamente para projetos de 

desenvolvimento de softwares de grande porte e é organizado em torno de cinco 

processos, os quais são realizados de forma iterativa, sendo eles: desenvolva um 

modelo geral; crie uma lista de funcionalidades; planeje de acordo com a 

funcionalidade; design de acordo com a funcionalidade e construa de acordo com as 

funcionalidades. (PMI, 2017) 

Existem seis papéis principais a serem realizados no FDD, sendo que os 

indivíduos podem ser responsáveis por um ou mais das seguintes funções: gerente 

do projeto, arquiteto-chefe, gerente de desenvolvimento, programador-chefe, 

proprietário de código e especialista em domínio. (PMI, 2017) 

 

2.1.2.2 Extreme Programming (XP) 

A programação extrema (XP) é uma metodologia para desenvolvimento de 

software baseada em ciclos frequentes, voltado para projetos que são vagos e mudam 

com frequência e com foco no desenvolvimento de sistemas orientados a objeto, 

sendo desenvolvido por equipes pequenas de até 12 desenvolvedores. Possui 

característica de ter um desenvolvimento incremental, onde o sistema é implementado 

no início do projeto e ganha novas funcionalidades ao longo do projeto. Possui como 

valores: Comunicação, Simplicidade, Feedback e Coragem. (TELES, 2017) 

A finalidade do princípio de comunicação é buscar o melhor relacionamento 

possível entre clientes e desenvolvedores, priorizando conversas pessoais a outras 

formas de comunicação. A comunicação entre os desenvolvedores e o gerente do 

projeto também é encorajada. (SOARES, 2004)  

A simplicidade busca permitir a criação de código simples que não deve possuir 

funções desnecessárias, procurando implementar apenas requisitos atuais, ou seja, 

deve-se evitar que sejam adicionadas funcionalidades que podem ser importantes no 

futuro. A aposta da XP é que é melhor fazer algo simples hoje e pagar um pouco mais 

amanhã para fazer modificações necessárias do que implementar algo complicado 

hoje que talvez não venha a ser usado, sempre considerando que os requisitos são 

mutáveis. (SOARES, 2004) 
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  A prática do feedback faz com que o cliente sugira constantemente novas 

características e informações aos desenvolvedores. Consequentemente, eventuais 

erros e não conformidades são rapidamente identificados e corrigidos. Desta forma, a 

tendência é que o produto final esteja de acordo com as expectativas reais do cliente. 

(SOARES, 2004) 

Por fim, nesse contexto, cabe destacar a coragem para implantar o projeto, uma 

vez que não são todas as pessoas que possuem facilidade de comunicação e têm 

bom relacionamento. A coragem também dá suporte à simplicidade, pois assim que a 

oportunidade de simplificar o software é percebida, a equipe pode experimentar. Além 

disso, é preciso coragem para obter feedback constante do cliente. (SOARES, 2004) 

Cabe destacar, dentre as práticas que a XP se baseia, as seguintes: cliente 

presente, que é caraterizada pela participação do cliente no processo de 

desenvolvimento; jogo do planejamento, que consiste em reuniões para realizar 

iterações no planejamento; Stand up meeting, reuniões diárias para verificar o que foi 

feito no dia anterior e o que será implementado no dia atual; programação em par, 

onde o desenvolvimento é executado por dois programadores no mesmo computador, 

visando a interação; e releases curtos, caracterizados pela produção inicial de um 

conjunto reduzido de funcionalidade, colocando o produto rapidamente a disposição 

do cliente, gerando um fluxo contínuo de valor. (TELES, 2017) 

Segundo Teles (2017), a equipe do projeto é composta por pessoas que 

representem os seguintes papéis: gerente de projeto, coach, analisa de teste, redator 

técnico e desenvolvedor. 

O gerente do projeto é o responsável por administrar o projeto, liberando a 

equipe para a realização das atividades diárias de desenvolvimento e administra o 

relacionamento com o cliente, garantindo que esse participe do desenvolvimento e 

forneça as informações essenciais para a equipe implementar o sistema desejado. O 

coach é o responsável técnico pelo projeto, sendo um profissional preparado e 

capacitado para orientar a equipe de modo que as boas práticas recomendadas pelo 

XP sejam seguidas. O analista de teste ajuda o cliente a escrever os testes, fazendo 

com que eventuais defeitos do sistema sejam identificados tão logo apareçam. Já o 

redator técnico ajuda a equipe de desenvolvimento a documentar o sistema e o 

desenvolvedor analisa, projeta e codifica o sistema. (TELES, 2017) 
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2.1.2.3 Scrum 

A metodologia Scrum é um processo realizado por uma única equipe, usado 

para gerenciar o desenvolvimento de produtos. A equipe Scrum é composta pelo 

Product Owner (PO), que é o dono do produto e decide o que deve ser feito, pelo 

Scrum Master, que ajuda a equipe a descobrir como trabalhar melhor e pela equipe 

de desenvolvimento. (SUTHERLAND, 2016) 

O Scrum possui uma comunidade grande de usuários e é baseada em 

princípios semelhantes aos da XP: equipes pequenas, requisitos pouco estáveis ou 

desconhecidos e iterações curtas para promover visibilidade para o desenvolvimento. 

(SOARES, 2004) 

O Scrum é pautado por três pilares: a transparência, a inspeção e a adaptação 

e executado em janelas de tempo de 1 mês a 1 semana de forma iterativa, com 

durações constantes denominadas sprints, período esse que é produzido um 

incremento do produto. Da mesma forma que a XP, o Scrum possui reuniões diárias, 

com duração de 15 minutos e feitas em pé, onde devem ser respondidas as seguintes 

perguntas: o que foi feito ontem, o que será feito hoje e se tem algo impedindo o 

andamento do projeto. (DUARTE, 2016) 

Em relação às atividades a serem desenvolvidas no projeto, há o conceito de 

Product Backlog, que é uma lista ordenada por ordem de prioridade de tudo que deve 

ser feito. É de responsabilidade do PO a determinação dos itens que irão compor o 

Product Backlog e cabe ao time de desenvolvimento a seleção de quais itens irão 

compor cada sprint com base na ordem de prioridades estipulada pelo PO. Os itens 

selecionados para serem realizados em determinada sprint compõem o Sprint 

Backlog, que é imutável e deve ser defendido pelo time de desenvolvimento para que 

não haja alteração no planejamento inicial ou seja, que a metas, prazos e escopo 

possam ser mantidos. (DUARTE, 2016) 

O Scrum tem origem no desenvolvimento de software, entretanto está tomando 

uma grande visibilidade em outros ambientes organizacionais acelerando o esforço 

humano. Diversos negócios estão usando esse método de trabalho, desde a 

construção de foguetes espaciais, passando pelo gerenciamento da folha de 

pagamento, até a expansão de recursos humanos e está aparecendo em todos os 

setores. (SUTHERLAND, 2016) 
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2.1.3 MÉTODOS HÍBRIDOS PARA GESTÃO DE PROJETOS 

Um ciclo de vida híbrido é caracterizado pela combinação entre um ciclo de vida 

adaptativo e um preditivo, sendo que os elementos do projeto que possuam requisitos 

estabelecidos seguem um ciclo de vida preditivo e os que ainda estiverem em 

evolução seguem o ciclo de vida adaptativo. Ou seja, a organização pode combinar 

práticas de métodos ágeis com princípios e práticas de técnicas mais tradicionais, não 

sendo necessário usar uma única abordagem para o projeto inteiro. Além disso, os 

métodos híbridos podem ser utilizados como estratégia de transição entre o método 

tradicional e as metodologias ágeis, visando uma transição gradual de metodologia. 

(PMI, 2017) 

Modelos híbridos são definidos por uma combinação de princípios, práticas, 

técnicas e ferramentas, oriundos de diferentes abordagens em um processo 

sistemático, buscando adequar a gestão para o contexto específico do projeto. Busca 

maximizar desempenho, proporcionar equilíbrio entre previsibilidade e flexibilidade, 

reduzir riscos e aumentar a inovação, com a finalidade de entregar melhores 

resultados e valor agregado. (CONFORTO et al., 2015) 

 

2.1.4 ESTADO ATUAL DE ATUALIZAÇÃO DAS NEGAPEB 

As NEGAPEB possuem como finalidade regular os procedimentos a serem 

adotados para a elaboração, gerenciamento e acompanhamento de projetos no EB. 

(BRASIL, 2013)  

Há diversos autores que abordam o tema projetos no Brasil, sendo que muitos o 

fazem do modo estruturado pelo PMBOK, ou seja, pelas áreas de conhecimento, que 

são: gerenciamento do escopo, tempo, custos, qualidade, riscos, comunicação, 

recursos humanos, aquisição, integração e partes interessadas. A maioria dos 

autores, no entanto, foca em projetos privados, ou seja, aqueles destinados a gerar 

lucro para uma empresa e seus acionistas. Há, também, muita literatura sobre projetos 

de software, engenharia civil e até mesmo sobre o terceiro setor. Essa diversidade de 

abordagens dificulta a comunicação em uma organização grande e complexa como é 

o Exército Brasileiro, necessitando de uma metodologia e terminologia padronizada 

para facilitar sua gestão e este é o objetivo principal da NEGAPEB. (BRASIL, 2013)  
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Estas normas servem para qualquer tipo de projeto no âmbito do 

Exército Brasileiro, sendo que os Projetos Estratégicos do Exército (PEE) e aqueles 

voltados para a construção, reforma e adaptação da infraestrutura (projetos de 

engenharia civil), pesquisa e desenvolvimento (P&D) de produtos de defesa e de 

softwares também são orientados por normas específicas. (BRASIL, 2013)  

No que tange à equipe que irá ser responsável pelo projeto no âmbito do EB, a 

autoridade que decide por um projeto é, no mínimo, um comandante (chefe ou diretor) 

de OM, sendo denominada de Autoridade Patrocinadora (AP), ou seja, 

correlacionando com a linguagem de projetos, essa autoridade é o patrocinador 

(sponsor) do projeto. Essa autoridade normalmente atribui a execução do projeto a 

um de seus subordinados que será o gerente do projeto e o responsável pelas 

entregas, sendo escolhido pela AP de acordo com seu conhecimento técnico na área 

de execução do projeto, conhecimento de gerenciamento de projetos, compatibilidade 

hierárquica, ligação funcional com a área de atividade do projeto e estar servindo em 

local que possibilidade a gerência do projeto. (BRASIL, 2013)  

O ciclo de vida do projeto é o conjunto de transformações que incidem sobre o 

projeto, desde a identificação da necessidade até o encerramento. O ciclo irá variar 

dependendo da natureza, tamanho e da complexidade das 

entregas, podendo ser dividido por fases sucessivas, as quais podem se sobrepor. 

Sua concepção é de responsabilidade do gerente. (BRASIL, 2013)  

Além disso, as NEGAPEG detalham os processos e os modelos dos documentos 

essenciais às fases de iniciação, planejamento, execução, monitoramento/controle e 

encerramento dos projetos. (BRASIL, 2013)  

Cabe destacar que o plano do projeto é iterativo e passa 

por uma elaboração progressiva no decorrer do ciclo de vida do empreendimento, ou 

seja, a elaboração progressiva envolve melhoria contínua e o detalhamento de um 

plano conforme informações mais detalhadas e específicas e estimativas mais exatas 

são obtidas. (BRASIL, 2013)  

As NEGAPEB também apresentam o conceito de Projetos Simples, que são 

aqueles que não necessitam de grandes esforços nas fases de iniciação e 

planejamento, podendo se valer da ferramenta “5W2H” para sua estruturação e 

escrituração. Entretanto, devem ser precedidos de estudo de viabilidade e, para serem 

considerados projetos, devem conter escopo aprovado pela AP, cronograma e plano 

de gerenciamento de custos. Os critérios para opção entre um projeto ou um projeto 
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simples são os recursos necessários, o nível de complexidade das entregas e o 

cronograma do empreendimento. (BRASIL, 2013)  

A ferramenta “5W2H” é caracterizada por uma planilha, na 

qual se responde a 7 questões, cujas palavras, em inglês, iniciam com “W” e “H”. As 

perguntas são as seguintes: Ações a realizar ou o quê (What); Quem irá executar 

(Who); Onde (Where); Prazos ou quando (When); Por quê ou qual a finalidade (Why); 

Como será executado (How); Quanto custará (How much). (BRASIL, 2013)  
 

2.2 COLETA DE DADOS 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado inicialmente a revisão 

documental, considerando a natureza exploratória do trabalho realizado. Após a 

exposição dos conceitos de gerenciamento de projetos, visando o aprofundamento 

sobre o conhecimento de metodologias ágeis e suas aplicabilidades pelos oficiais do 

EB foi realizado um questionário para verificar o nível de conhecimento sobre o 

assunto e o grau de relevância atribuído ao tema. 

2.2.1 Questionário 

Para a execução do questionário foi estabelecido o universo de Oficiais do 

Exército Brasileiro da ativa formados pela Academia Militar das Agulhas Negras, 

considerando que em função da abrangência, aplicabilidade e relevância do tema para 

todos, não se fez necessário que houvesse restrição de arma, quadro ou serviço. 

A população a ser estudada foi estimada em 13 mil militares. Com a finalidade 

de se obter maior confiabilidade no estudo realizado, buscou-se uma amostra 

significativa da população, sendo definido o quantitativo de 96 respostas como a 

amostra ideal para seja atingido o nível de confiança de 90%. Além disso, foram 

selecionados militares de diferentes Organizações Militares, de forma a minimizar 

interferências por respostas em massa ou por particularidades regionais e foi realizado 

um pré-teste do questionário com 8 Capitães alunos da EsAO, não sendo encontrado 

nenhum erro em sua confecção.  

A distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta (e-mail e aplicativos 

de mensagens) para 213 militares que se enquadravam nos requisitos mencionados. 

Contudo, foi consolidado o preenchimento de 108 questionários, não havendo 

necessidade de inviabilizar nenhum por preenchimento incorreto. Dessa forma, o 
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quantitativo de respostas foi superior ao da amostra ideal, sendo a pesquisa realizada 

dentro do nível de confiança desejado.  

O questionário distribuído buscou inicialmente contextualizar o participante com 

os conceitos básicos de projetos com a finalidade de retirar dúvidas conceituais que 

pudessem comprometer a pesquisa realizada. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 De acordo com o questionário distribuído, pode-se verificar inicialmente que 

94,4% dos oficiais consideram que já realizaram algum tipo de projeto durante a sua 

carreira. De acordo com esse dado é possível concluir que o tema gerenciamento de 

projetos é presente na grande maioria dos oficiais de carreira formados pela AMAN. 

 Além disso, buscou-se verificar o nível de conhecimento que os militares 

consideram possuir a respeito das ferramentas e metodologias para gerenciamento 

de projetos através de escala likert, onde a concordância total à afirmação é 

relacionada ao maior grau de conhecimento do tema (Gráfico 1- Opinião da amostra sobre 

possuir conhecimento em gerenciamento de projetos), onde é possível verificar que 50% dos 

participantes consideram que não possuem conhecimento sobre o assunto, 33% são 

neutros e 17% afirmam possuir conhecimento parcial sobre o tema. 

 

Gráfico 1- Opinião da amostra sobre possuir conhecimento em gerenciamento de projetos 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 
 

  Dessa forma, ao confrontar o valor obtido de que 94,4% da amostra já realizou 

projetos em suas Unidades com o nível de conhecimento que a mesma afirma possuir 
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sobre o tema, pode-se afirmar que há uma lacuna de conhecimento a ser preenchido 

sobre o assunto para que os oficiais desempenhem da melhor maneira as suas 

atribuições no que tange ao gerenciamento de projetos. 

 Ademais, o questionário buscou verificar se a amostra já teve contato com as 

NEGAPEB, obtendo como resultado que 53% dos participantes não obtiveram contato 

com as NEGAPEB (Gráfico 2- Percentual da amostra que já teve contato com as NEGAPEB), 

ratificando a afirmação de que o conhecimento a respeito do tema pelos oficiais é 

precário. 

  

 

Gráfico 2- Percentual da amostra que já teve contato com as NEGAPEB 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

 Já no que se diz respeito à importância atribuída ao tema, a amostra foi 

submetida à uma afirmação em escala likert, na qual a concordância é relacionada 

com a afirmação de que é importante que o Oficial do EB tenha conhecimento e 

acesso a ferramentas eficientes para o gerenciamento de projetos. Como resultado 

da afirmação, é possível concluir que, aproximadamente, 89% dos participantes 

concordam totalmente ou parcialmente com a afirmação (Gráfico 3), demonstrando 

que a grande maioria da amostra considera que o conhecimento sobre o 

gerenciamento de projetos é relevante. 
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Gráfico 3- Percentual da amostra que considera importante os conhecimentos de gerenciamento de 
projetos. 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 
 

 Por fim, é questionado aos participantes se já utilizaram alguma ferramenta ou 

metodologia para gerenciar seus projetos. Como resultado, foi verificado que 

aproximadamente 83% afirmaram que não fizeram uso de nenhuma ferramenta ou 

metodologia. Dentre os 17% que afirmaram ter utilizado alguma ferramenta, 8% 

afirmaram que utilizaram planilhas simples para controle das atividades a serem 

desenvolvidas, 6% utilizaram a ferramenta “5W2H” e 3% utilizaram o método Canvas 

(Gráfico 4). 
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Gráfico 4 - Percentual da amostra que já utilizou ferramentas ou métodos de gestão de projetos e quais 
ferramentas ou métodos. 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Com isso, podemos afirmar que as ferramentas e metodologias de 

gerenciamento de projetos são pouco difundidas no âmbito do EB. Nesse contexto, e 

como forma de ratificar e consolidar o entendimento do assunto, vale destacar que 

somente 6% dos participantes do questionário já fizeram uso da ferramenta “5W2H”, 

ferramenta essa que, de acordo com as NEGAPEB deve ser utilizada para o 

gerenciamento de projetos simples no EB. 

 De acordo com a revisão documental apresentada, é possível verificar que as 

NEGAPEB não contemplam as metodologias ágeis de gerenciamento de projetos. Em 

parte, a ausência desse conteúdo é justificada pelo fato da necessidade de 

padronização de procedimentos no âmbito do EB como um todo, fazendo com que as 

NEGAPEB necessitem fornecer procedimentos claros e diretos a todos os integrantes 

dos EB. Contudo, vale salientar que, conforme apresentado no presente trabalho, a 

literatura que abarca o gerenciamento ágil de projetos vem sendo fruto de diversas 

publicações nos últimos anos, sendo inclusive referenciada no Guia PMBOK  6ª 

Edição, através de seu Guia Ágil, publicado no ano de 2017. Nesse contexto, as 

NEGAPEB em vigor foram elaboradas no ano de 2013, ou seja, antes da elucidação 

de diversos conceitos do gerenciamento ágil de projetos. 

 Com isso, pode-se verificar que as NEGAPEB estão formuladas através das 

boas práticas de gerenciamento tradicionais de projetos do PMBOK, baseadas no 

modelo em cascata, onde as ações seguem uma sequência contínua em seu ciclo de 

83%

8%

6% 3%

Não

Planilhas

5W2H

Canvas



18 
 

vida. Dessa forma, a ausência de metodologias ágeis no gerenciamento de projetos 

no EB faz com que a Força não possua ferramentas para que os gerentes de projetos 

possam trabalhar nas melhores condições em ambientes de incerteza e disrupção, 

estando sujeitos a planejamento excessivo e com pouca aderência à realidade, 

deixando de otimizar custos e entregar valor o mais rápido possível, podendo incidir 

em recursos mal empregados e entrega de produtos obsoletos. 

 Nesse contexto, considerando a necessidade de que as NEGAPEB atendam a 

todo o público interno do EB e para diversos setores e projetos de características 

distintas, dentre as metodologias ágeis apresentadas, a que mais se adequa às 

necessidades da Força é o Scrum, em função da maior flexibilidade da metodologia 

para uso em projetos diversos e pelo maior difusão da metodologia atualmente, 

facilitando a capacitação de pessoa e o benchmarking com outros organizações civis 

e governamentais. 

 Entretanto, considerando que o EB é uma instituição pautada pela hierarquia e 

disciplina e pelo ramo do direito público, é conveniente que seja implementada uma 

metodologia híbrida de gerenciamento de projetos visando adequar o princípio da 

autogestão e da simplicidade com a cultura organizacional do EB. 

 Quanto ao conceito de projeto simples trazido pelas NEGAPEB, é oportuno que 

as normas ofereçam também ferramentas de gerenciamento ágeis de projetos para 

simplificar e facilitar os militares que realizam projetos de menor grau de 

complexidade. Atualmente as NEGAPEB traz a ferramenta do 5W2H que possibilita 

um planejamento sumário de como o projeto irá transcorrer, entretanto, não oferece 

ferramentas para auxiliar em sua execução propriamente dita. 

De acordo com o Anexo A, pode-se verificar uma sugestão de melhoria a ser 

utilizada para o gerenciamento de projetos simples no EB, sendo apresentada uma 

ferramenta que busca se adequar à rotina das Organizações Militares e à cultura 

organizacional do EB e atender ao princípio da simplicidade. Por fim, é recomendável 

que as ferramentas de gerenciamento de projetos simples, além de constarem nas 

NEGAPEB, sejam disseminadas no âmbito da força por documentação interna, 

visando dar publicidade aos procedimentos e ferramentas disponíveis. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante das questões de estudo e objetivos propostos, conclui-se que o presente 

trabalho atendeu aos objetivos propostos, apresentando os conceitos de 

gerenciamento de projetos atuais e contextualizando com as normas vigentes na 

Força. Dessa forma, foi possível concluir que há a necessidade de atualização das 

NEGAPEB em vigor, buscando abarcar os conceitos de gerenciamento ágil de 

projetos. 

 Além disso, de acordo com o questionário apresentado, foi possível verificar 

que o tema é considerando relevante para o EB e carece de capacitação de público 

interno para aprimorar os conhecimentos a respeito do assunto. 

 Dessa forma, buscando auxiliar no aperfeiçoamento do gerenciamento dos 

projetos nas Organizações Militares, foi proposto um modelo de ferramenta para 

auxiliar na execução de projetos simples no EB. 
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ANEXO A 

FERRAMENTA PARA GERENCIAMENTO DE PROJETO SIMPLES 
(SUGESTÃO) 

 
1 FINALIDADE 

A ferramenta apresentada a seguir busca orientar e fornecer subsídios para 

facilitar o gerenciamento dos projetos simples no âmbito da Força. De acordo com a 

natureza do projeto e a critério de cada Cmt OM, outras metodologias poderão ser 

empregadas, sendo essa ferramenta uma sugestão a ser utilizada para otimizar os 

trabalhos a serem realizados. 

 

2 DA METODOLOGIA 

Serão utilizados conceitos de gerenciamento de projetos buscando otimizar 

os trabalhos a serem desenvolvidos, conforme as seguintes etapas (Anexo B): 

 

2.1 PLANEJAMENTO INICIAL 

O militar que for encarregado de desencadear as ações do projeto será o 

responsável por realizar o planejamento inicial, devendo planejar sumariamente o 

escopo, o cronograma e os custos, conforme o Anexo C. 

 

2.2 APROVAÇÃO DO CMT 

Após a realização do planejamento inicial, a documentação será encaminhada 

para apreciação da autoridade patrocinadora (Cmt OM). Em caso de não aprovação, 

o planejamento poderá ser retificado ou o projeto não será realizado. 

Ao aprovar o planejamento inicial, o Cmt OM realizará suas diretrizes iniciais 

para a execução do projeto, estabelecendo metas e prioridades, além de escalar a 

equipe responsável pela execução do projeto. 
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2.3 PLANEJAMENTO DAS ETAPAS DO PROJETO E PRIORIZAÇÃO 

Iniciado o projeto, o Gerente do Projeto (GP) irá detalhar as tarefas a serem 

executadas e colocá-las em ordem de prioridade de execução, visando possibilitar 

que as entregas parciais sejam atendidas dentro dos prazos. 

 

2.3.1 ESTABELECIMENTO DO CICLO 

O GP irá definir o período do ciclo de trabalho a ser desenvolvido, sendo 

sugerido um período de 2 a 4 semanas. Esse período é o intervalo que a equipe terá 

para realizar determinadas etapas do projeto e após definido não é alterado.  

 

2.4  PLANEJAMENTO DO CICLO 

O gerente irá realizar uma reunião com sua equipe no início e término de cada 

ciclo, visando: 

• Analisar o trabalho realizado no ciclo anterior e realizar ajustes no 

planejamento se necessário; 

• Planejar as tarefas a serem executadas no próximo ciclo, buscando atender 

a prioridade estabelecida previamente. 

É recomendável que o Cmt OM participe dessas reuniões de acompanhamento. 

No caso de sua ausência, cabe ao GP mantê-lo atualizado a respeito do andamento 

do projeto. 

 

2.5  EXECUÇÃO DO CICLO 

Os trabalhos irão ocorrer conforme o planejamento realizado, devendo o GP 

avaliar a viabilidade da realização de reuniões diárias com duração máxima de 5 

minutos com sua equipe, buscando verificar o que foi feito no dia anterior, o que será 

feito no dia atual e se há algum impedimento que está comprometendo o andamento 

do projeto.  

 

2.6  FIM DO PROJETO 
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O projeto será encerrado, sendo avaliado a eficiência do método empregado e 

possíveis possibilidades de melhoria. 
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ANEXO B 

FLUXOGRAMA DE TRABALHO 
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ANEXO C 
MODELO DE PLANEJAMENTO INICIAL 

Projeto (inserir nome do projeto) 

1 Escopo  

1.1 Objetivo do projeto - (deverá ser discriminado o objetivo final e os 
intermediários do projeto)  

1.2 Estrutura do projeto – (deverão ser listadas as atividades e entregas 
a serem desenvolvidas durante o projeto. Dentro do possível, deverá ser listada 
de forma cronológica e em ordem de prioridade, visando facilitar a compreensão 
e a decisão do Cmt) 

2 Cronograma – (deverá ser realizado um cronograma inicial, buscando 
estimar o prazo para as entregas parciais e a entrega final do projeto) 

Exemplo de Cronograma 

Atividade/ Tarefa Previsão de 
Início 

Previsão de 
Término 

Mudança temporária das instalações da Subunidade 01/08/2020 20/08/2020 

Realização de Obras Estruturais (colocação e laje e 

reparo do telhado) 

20/08/2020 01/11/2020 

Realização de Obras Estruturais (rede elétrica) 01/11/2020 01/12/2020 

Realização do acabamento da obra (melhorias nos 

banheiros e troca do piso) 

15/11/2020 31/12/2020 

Ocupação das novas instalações pela Subunidade 01/01/2021 15/01/2021 
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3 Custos- (deverá ser realizado o planejamento inicial de custos do projeto, 
buscando estimar o montante a ser gasto e a natureza da despesa) 

Discriminação Valor ND 

Conjunto de Instalações da Subunidade R$84.000,00 4490.51.00 

5 Impressoras Multifuncionais Epson L3110 R$6.000,00 4490.52.32 

10 Computadores Intel Dual Core 4gb Hd320gb Monitor 

19,5 

R$15.000,00 4490.52.35 

 


