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Gerenciando Projetos de Software com RUP e PMBOK 

RESUMO 

Gerentes de projeto de software estão cada vez mais conscientes da 
importância de utilização de uma metodologia de desenvolvimento de software 
para garantir a qualidade do produto final. Porém muitos deles não estão 
levando em consideração um aspecto fundamental para o sucesso do projeto: 
uma metodologia de gerência de projetos, que descreva as atividades 
importantes para garantir a qualidade do projeto com um todo, incluindo o 
produto e o processo.  
Inicialmente os seguintes conceitos fundamentais que fazem parte de um 
projeto de software foram identificados e descritos: projeto de software, O RUP 
como um processo de desenvolvimento de software e gerência de projeto de 
software, incluindo o conceitos do PMBOK – Project Management Body Of 
Knowledge. 
Em seguida identificamos os processos que compõem a gerência de projetos, 
seguindo a estrutura definida pelo PMI – Project Management Institute, que 
organizou a disciplina em nove áreas de conhecimento distintas: gerência de 
integração, gerência de escopo, gerência de tempo, gerência de custo, 
gerência de qualidade, gerência de recursos humanos, gerência de 
comunicação, gerência de risco e gerência de aquisição. Para cada área de 
conhecimento apresentamos os conceitos principais e os relacionamos com as 
atividades definidas no RUP.  
Através do cruzamento dos conceitos de gerência de projeto do PMBOK com 
as informações do processo unificado de desenvolvimento de software da 
Rational (RUP), o presente artigo se constitui numa contribuição relevante para 
aqueles que trabalham ou realizam pesquisas na área de gerência de projetos 
de software.  
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Gerenciando Projetos de Software com RUP e PMBOK 

1. INTRODUÇÃO 

Muito se fala em processo de desenvolvimento de software e todos já sabem 

de seu papel fundamental num projeto de desenvolvimento. Porém apenas a 

adoção de um bom processo de software não garantirá o sucesso do projeto, 

acima de tudo se faz necessário planejar e gerenciar todas as atividades 

envolvidas durante o ciclo de vida do projeto. Grande parte das falhas nos 

projetos de software é resultado da não utilização de uma metodologia para 

planejamento e gerência do projeto, citando Pressman [6] “Se uma avaliação 

pós-morte fosse conduzida para todo projeto, muito provavelmente um fato 

consistente seria encontrado: A gerência do projeto não foi eficiente”. Da 

mesma forma analisa Fishman [2] “Um produto é tão bom quanto o seu 

planejamento”. As estatísticas penas comprovam o que os estudiosos 

constatam, grande parte dos projetos de software atrasam, possuem seu custo 

excedido, ou produzem resultados finais inesperados e decepcionantes.  

O assunto abordado neste artigo é fruto de pesquisas em duas áreas de 

conhecimento distintas, porém relacionadas: Gerência de Projeto segundo o 

PMBOK e Gerência de Projeto de Software segundo o RUP – Rational Unified 

Process. 

Com o presente artigo pretendemos fornecer para os profissionais e 

pesquisadores na área de software uma visão abrangente sobre projetos de 

software, descrevendo os conceitos e técnicas existentes no PMBOK e 

contextualizando cada uma das nove áreas de conhecimento para a área 



específica de desenvolvimento de software, utilizando para este fim conceitos 

do RUP.  

2. PROJETO DE SOFTWARE 

Os trabalhos normalmente desenvolvidos em corporações envolvem a 

realização de operações ou projetos. Estes últimos possuem algumas 

características comuns, como: realizados por pessoas; restrição de recursos; 

são planejados, executados e controlados. Porém, apesar das semelhanças, 

existe uma diferença fundamental entre os dois, enquanto operações são 

repetitivas e rotineiras, os projetos são únicos e temporários.  

Portanto, podemos definir um projeto como um esforço temporário realizado 

com o objetivo de produzir um produto ou serviço único [1]. Expandindo este 

conceito para projetos de software teremos a seguinte definição: Projeto de 

software é um esforço temporário, realizado com objetivo final de entregar um 

produto de software único. Temporário significa que todo projeto tem início e 

fim explicitamente definidos, e único caracteriza o fato que cada projeto possui 

características próprias, portanto o produto resultante é distinto em um ou mais 

aspectos de outros projetos existentes. 

Projetos de software podem envolver um pequeno grupo ou centenas de 

pessoas. Sua duração pode variar de algumas semanas a vários anos. Podem 

envolver um único setor da organização, toda a organização, ou até ultrapassar 

os limites da organização, abrangendo todas as entidades externas que 

participam nos processos a serem automatizados e contemplados no sistema. 



Cada vez mais os projetos de software estão ganhando importância e fazendo 

parte das atividades estratégicas das organizações. 

Algumas características importantes de projetos de software são: 

• Temporários: assim como todo projeto, um projeto de software possui 

início e fim pré-determinados. Um projeto chega ao fim quando seu 

objetivo foi alcançado, quando os objetivos desejados não são ou não 

serão atingidos, ou quando a necessidade do projeto não mais existe. 

O objetivo final de um projeto de software pode ser apenas a entrega 

do software ou a disponibilização do software em funcionamento nas 

instalações da organização. É importante perceber que o termo 

temporário não se aplica ao produto final do projeto. Esta 

característica temporária dos projetos torna vários outros aspectos 

relacionados ao projeto também temporários: recursos humanos, 

instalações, ferramentas de desenvolvimento e levantamento de 

necessidades e etc. 

• Produto final único: um projeto de software envolve a produção de um 

software que de alguma forma é diferente de todos que existem ou 

que já existiram até o momento, principalmente devido à 

característica dos softwares serem customizados para atender 

necessidades específicas de diferentes organizações. 

• Desenvolvimento progressivo: como todo produto de projeto, a 

elaboração de um produto de software deve ser conduzida de forma 

progressiva, contínua, incremental e controlada. Detalhes são 



melhores definidos durante o andamento do projeto, à medida que o 

projeto progride no tempo se aproximando de seu objetivo final. 

• Produto final intangível: Esta é talvez a característica mais peculiar 

aos projetos de software, o seu produto final é invisível e intangível. 

Este é um dos maiores desafios para os gerentes de projetos de 

software, como controlar e acompanhar o desenvolvimento de algo 

que não pode ser observado? Porém através da utilização de 

métricas e técnicas podemos estimar, controlar e acompanhar a 

produção de produtos de software. 

3. GERÊNCIA DE PROJETOS 

Gerência de projeto é a aplicação de conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto, com a finalidade de atingir ou 

exceder as necessidades e expectativas esperadas [1]. Pressman define o 

escopo do gerente de projeto do software como “pessoas, produto, processos, 

projeto – nesta ordem” [6]. 

O RUP não cobre todos os aspectos de gerência de projetos de software, 

como: recursos humanos, custo e orçamento, subcontratação e etc. Porém 

para os aspectos relacionados ao produto de software, o RUP descreve 

algumas das atividades e técnicas desempenhadas pelo gerente de projeto. 

Segundo o RUP um gerente de projeto de software deve realizar as 

seguintes atividades [7]: 



• Iniciar o novo projeto: Utilizando o documento de visão e o caso de 

negócio inicial, o gerente de projeto realiza uma estimativa  de prazo, 

custo e retorno para o projeto; 

• Definir e evoluir todos os elementos do Plano de Desenvolvimento de 

Software, que engloba: plano de iterações, plano de gerência de 

configuração, plano de métricas, plano de gerência de riscos, plano 

de documentação, plano de teste e etc.  

• Iniciar, executar e encerrar o projeto, uma fase ou uma iteração. 

Planejar com detalhes as atividades e objetivos de cada fase e de 

cada iteração. E ao final comparar os resultados obtidos com os 

resultados que eram esperados e que devem estar no plano de 

projeto, fase ou iteração. 

• Monitorar o projeto através de revisões dos resultados, garantindo 

assim a conformidade com o plano de projeto e a qualidade do 

produto de software final. 

Gerência de projeto é uma atividade que possui um alto nível de integração. 

Uma ação que atinja determinado aspecto do projeto irá provocar algum tipo de 

reação num outro aspecto. Estas interações requerem do gerente habilidade 

para compensar os ganhos e perdas nas diferentes áreas de projeto. Esta 

integração entre os diferentes aspectos fica transparente quando quando são 

identificados os processos que compõem a atividade de gerência de projetos. 

Projetos são compostos por processos. Processo é um conjunto de ações 

realizadas por pessoas com o intuito de produzir um resultado específico[1]. 

Num projeto podemos ter dois tipos de processos: 



• Processos de Gerência do Projeto: descreve, organiza e controla as 

atividades do projeto como um todo; 

• Processos orientados para o produto: especifica e cria o produto do 

projeto. Os processos são definidos pelo ciclo de vida do projeto. 

Os processos de gerência de projeto podem ser organizados em cinco 

grupos: 

• Processos de Inicialização: autorização para início do projeto ou fase; 

• Processos de Planejamento: definição dos objetivos e selecionando o 

conjunto de ações mais apropriado para atingir os objetivos do 

projeto; 

• Processos de Execução: coordenação das pessoas e recursos para 

realizar o planejado; 

• Processos de Controle: frequentes monitoramento e medição do 

andamento do projeto; 

• Processos de Encerramento: aceitação formalizada do projeto ou 

fase. 

Os grupos de processos estão interligados entre si através dos resultados 

que produzem, isto é, o resultado produzido por um deles, se torna a entrada 

para outro. Os grupos de processos de gerência não são eventos discretos e 

que ocorrem apenas uma única vez durante o projeto, eles atuam 

simultaneamente durante todo o ciclo de vida do projeto. O nível de atividade 

de cada um dos grupos de processo varia de acordo com a fase do projeto[2]. 

Visando organizar o conhecimento e as práticas relativas à gerência de 

projeto, o PMI – Project Management Institute – organizou os processos de 



gerência de projeto em nove áreas de conhecimento. Na Tabela 1 temos as 9 

áreas de conhecimento definidas pelo PMI e seus respectivos processos [1].  

Área de Conhecimento Processo 
Desenvolvimento do Plano de Projeto 
Execução do Plano de Projeto Gerência de Integração 
Controle de Alterações Integrado 
Inicialização 
Planejamento de Escopo 
Definição de Escopo 
Verificação de Escopo 

Gerência de Escopo 

Controle de Alteração de Escopo 
Definição de Atividades 
Sequenciamento de Atividades 
Estimativa de Duração de Atividades 
Desenvolvimento do Cronograma 

Gerência de Tempo 

Controle do Cronograma 
Planejamento de Recursos 
Estimativa de Custo 
Provisionamento dos Custos Gerência de Custo 

Controle de Custos 
Planejamento da Qualidade 
Garantia da Qualidade Gerência de Qualidade 
Controle da qualidade 
Planejamento Organizacional 
Designação de Pessoal Gerência de Recursos Humanos 
Desenvolvimento do Time 
Planejamento de Comunicação 
Distribuição da Informação 
Informações de Desempenho Gerência de Comunicação 

Fechamento Administrativo 
Plano de Gerência de Risco 
Identificação de Riscos 
Análise Qualitativa de Riscos 
Análise Quantitativa de Riscos 
Planejamento de Resposta de Risco 

Gerência de Risco 

Monitoramento e Controle de Risco 
Plano de Aquisição 
Plano de Solicitação 
Solicitação 
Seleção da Procedência 
Manutenção do Contrato 

Gerência de Aquisição 

Fechamento do Contrato 

Tabela 1: Áreas de Conhecimento e Processos [1].  

4. PMBOK E RUP 



A seguir apresentamos cada uma das 9 áreas de conhecimento definidas no 

PMBOK, identificando como cada uma destas áreas é abordada pelo RUP. 

 

4.1. Gerência de Integração 

Nesta área de conhecimento estão os processos responsáveis por garantir 

um acompanhamento apropriado dos vários elementos que compõem um 

projeto. 

Uma das atividades descritas no RUP, que deve ser realizada na fase de  

concepção, é a elaboração do Plano de Projeto. Segundo o RUP, o plano de 

projeto contém todas as informações necessárias para gerenciar efetivamente 

o projeto de software. “No ambiente moderno de desenvolvimento de software, 

é crucial ter uma visão compartilhada e dinâmica do projeto disponível para o 

time. Isto é o plano de projeto.”[2]. 

Um plano de projeto de software pode ser desenvolvido através da 

realização das seguintes atividades: definição dos objetivos do projeto, 

definição das fases ou ciclo-de-vida, organizar o esforço necessário para cada 

fase, definir níveis de prioridades entre os riscos do projeto, definir os marcos 

(milestones) entre as fases , definir as iterações e organizar o cronograma das 

iterações. 

Além do plano de projeto o RUP também especifica a utilização de um plano 

de iteração. “...plano de iteração é um plano detalhado para um iteração 

específica. Ele contém os detalhes omitidos no plano global do projeto: 

artefatos, atividades, descrições, datas e esforço alocado.”[7]. 



Podemos construir um plano de iteração realizando as seguintes atividades: 

detalhando os objetivos de cada iteração, desenvolvendo a estrutura de 

produto detalhada (PBS – Product Breakdown Structure), definindo critérios de 

avalição, definindo os marcos (milestones) de iteração, organizando o esforço 

entre as disciplinas, desenvolver a estrutura de trabalho detalhada (WBS – 

Work Breakdown Structure), aquisição de pessoal e atribuição das atividades e 

plano consolidado. 

 

4.2. Gerência de Escopo 

Identifica e controla o que faz (escopo positivo) e o que não faz parte 

(escopo negativo) do projeto. Aqui se encontram os processos necessários 

para garantir que o projeto contenha todo o trabalho requerido, e apenas ele, 

para atingir o sucesso. É importante destinguir os conceitos de escopo do 

produto e escopo do projeto. Este último trata das atividades que devem ser 

realizadas durante o projeto para se atingir o resultado final desejado, enquanto 

que o primeiro trata das características do produto de software final [1]. 

Para esta área de conhecimento o RUP define a disciplina de requisitos 

(requirements workflow) que tem como função principal desenvolver uma visão 

do produto final do projeto.  

A disciplina de requisitos compreende: analisar o problema, entender as 

necessidades dos stakeholders, definir o escopo do sistema e gerenciar as 

alterações que podem vir a ocorrer sobre os requisitos identificados. 

 

4.3. Gerência de Tempo 



Nesta área de conhecimento se encontram os processos responsáveis por 

garantir que os prazos determinados para o projeto sejam atingidos. 

Com relação a gerência de tempo, o RUP não estabelece atividades 

específicas, se limitando a citar algumas formas de otimização e organização 

do tempo para as iterações e fases que compõem o projeto. A figura abaixo 

indica, para um projeto de software típico, a proporção de tempo e recursos 

que serão utilizadas por cada uma das fases definidas pelo RUP. 

 

 

Figura 1 – Alocação de esforço (tempo x recurso) no RUP. 

 

4.4. Gerência de Custo 

Inclue os processos responsáveis por garantir que o projeto termine dentro 

do orçamento aprovado para o mesmo. O gerenciamento do custo do projeto 

está relacionado ao custo dos recursos utilizados para realizar todas as 

atividades do projeto. É importante perceber que algumas decisões de projeto, 

principalmente decisões gerenciais, causam alterações no custo do produto 



final do projeto. Esta visão abrangente dos custos do projeto é também 

chamada de “ciclo de vida do custo” (life-cycle costing). 

O RUP não aborda de forma conceitos ou técnicas especifcamente 

relacionados à gerência de custos de um projeto de software. 

 

4.5. Gerência da Qualidade 

Nesta área de conhecimento se encontram os processos necessários para 

garantir que o projeto atinja de forma correta os seus objetivos finais. O 

gerenciamento de qualidade deve abranger tanto a gerência do projeto, como 

também o produto.  

A gerência de qualidade é uma disciplina intimamente relacionada com a 

gerência do projeto. Ambas possuem os seguintes aspectos em comum: 

satisfação do cliente liberando um produto em conformidade com o escopo e 

que atenda as reais necessidades do cliente; prevenção ao invés de inspeção 

(correção); gerência responsável, provendo o projeto dos recursos necessários; 

fases do projeto compostas por processos; registro de evidêcias dos pontos de 

controle. 

Uma parte do custo para o gerenciamento da qualidade pode vir do projeto, 

porém uma outra parte deve ser originada da organização de realização, visto 

que o retorno deste investimento não é apenas para garantir a qualidade do 

projeto e do produto do projeto, os resultados positivos também irão atingir toda 

a organização no tocante ao controle da qualidade dos demais projetos [1]. 

O RUP não estabelece atividades ou papéis específicos relacionados a 

qualidade, cada membro da equipe que compõem o projeto é responsável pela 



qualidade. Porém o RUP determina que a verificação da qualidade deve ser um 

processo contínuo aplicado durante todo o projeto e que deve ser abordado de 

duas formas: qualidade do produto, relacionado à qualidade do sistema de 

software final e de todos os seus componentes; e qualidade do processo, 

relacionado com o grau de aceitação dos processos utilizados e com a 

qualidade dos artefatos produzidos pelos processos.  

Apesar destas definições, o RUP não especifica de forma direta conceitos e 

técnicas para gerenciar o nível de qualidade do produto ou projeto. 

 

4.6. Gerência de Recursos Humanos 

Processos necessários para garantir uma utilização efetiva dos recursos 

humanos envolvidos no projeto, incluindo todos stakeholders, como: 

patrocinadores, clientes, parceiros, consultores, colaboradores individuais  e 

etc. 

O gerente de projeto deve estar atento para alguns aspectos fundamentais 

relacionados a gerencia de pessoas: 

• Liderança, comunicação, negociação e demais características de 

gerência geral; 

• Delegação, motivação, treinamento e outros relacionados ao 

indivíduo; 

• Formação de time, lidar com conflitos e outros aspectos de trabalho 

em grupo; 



• Avaliação de performance, recrutamento, retenção, relações de 

trabalho, regulamentações de saúde e segurança no trabalho e outros 

assuntos relacionados com a administração de recursos humanos. 

 

O RUP não aborda tema algum relacionado à gerência dos recursos 

humanos. 

 

4.7. Gerência da Comunicação 

Processos necessários para garantir uma efetiva geração, coleta, 

disseminação e armazenamento das informações do projeto, de forma 

apropriada e oportuna. Nesta área de conhecimento são criados os vínculos 

entre pessoas, idéias e informação, fundamentais para o sucesso do projeto 

[1]. 

O RUP não aborda o tema de gerência de comunicação em sua 

especificação. 

 

4.8. Gerência de Risco 

Nesta área de conhecimento se concentram as atividades de identificação, 

análise e resposta aos riscos do projeto. Como regra geral devemos maximizar 

a probabilidade de ocorrência dos eventos que atuem positivamente no projeto, 

bem como minimizar a probabilidade dos eventos que atuam de forma 

negativa.[1] 

Riscos são eventos ou condições incertas que, caso ocorram, afetam os 

objetivos do projeto de forma positiva ou negativa. Os riscos podem ser 



ameaçadores aos objetivos do projeto, como também podem trazer 

oportunidades de melhoria para o projeto. A origem dos riscos está nas 

incertezas, comuns em todo projeto de software, principalmente em suas fases 

iniciais. 

Riscos conhecidos são aqueles que podem ser identificados, analisados e 

minimizados através de um planejamento específico. Existem riscos que 

ameaçam o projeto, mas podem trazer benefícios caso sejam adotados, por 

exemplo um cronograma agressivo. 

Segundo o RUP, gerência de risco é uma dos aspectos mais importantes 

para o sucesso de um projeto de software.  Riscos são identificados e 

“atacados” já nas primeiras fases do projeto. Segundo Kroll, “O gerente de 

projeto de sucesso é aquele que se faz presente e curioso, conversa com os 

membros do time, investiga sobre a tecnologia, quer conhecer o porquê, o 

como e o porquê novamente, tudo para identificar novos e inesperados 

riscos”[8]. 

O RUP recomenda que os gerentes de projeto adotem os seguintes passos 

para gerenciar efetivamente os riscos envolvidos no projeto de software: 

1. Identificar os riscos que ameaçam a qualidade do software final; 

2. Analisar e definir prioridades para os riscos, estimando o impacto de 

cada um deles, caso venham ocorrer.; 

3. Elaborar estratégias para evitar os riscos identificados; 

4. Elaborar estratégias para diminuir os riscos; 

5. Elaborar estratégias de contingência; 



6. Revisar os riscos freqüentemente entre as iterações e nas fases 

subseqüentes. 

A lista dos riscos identificados servirá como base para a elaboração do plano 

de projeto e para a organização das iterações do projeto. 

 

4.9. Gerência de Aquisição 

Trata dos processos necessários para aquisição de bens e serviços externos 

à organização de realização do projeto, e que são importantes para atingir os 

objetivos do projeto. 

O RUP em sua versão oficial não aborda em sua especificação temas 

relacionados a aquisição de novos recursos para o projeto.  

Porém informações sobre como proceder nos casos de subcontratação em 

projetos que adotoam o RUP como processo, podem ser encontradas num 

artigo da Rational Brazil chamado “Gerenciamento de Subcontratações com o 

Rational Unified Process”, disponível no seguinte endereço da internet: 

www.rational.com/worldwide/brazil/artigos.jsp [10]. 

5. CONCLUSÃO 

Grande parte das organizações de serviço de software da atualidade, já 

perceberam a grande importância das atividades desempenhadas pelo gerente 

do projeto. Metodologias para um efetivo gerenciamento de projetos estão 

sendo desenvolvidas e o PMBOK está se consolidando como  a principal fonte 

de conhecimento para garantir qualidade na gerência de projetos.  



Como pudemos perceber através da leitura do presente artigo, algumas 

áreas chaves da gerência de projetos não são abordadas pelo RUP, enquanto 

outras são abordadas de forma superficial. Portanto, acreditamos que o RUP, 

como processo de software mais adotado no mercado, deveria incluir em suas 

versões posteriores, conceitos e disciplinas mais intimamente ligadas com a 

área de gerência de projetos.  
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