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RESUMO 

 

As empresas de tecnologia da informação precisam ser cada vez mais competitivas para 

acompanharem a velocidade das mudanças e a evolução das novas técnicas e metodologias, 

incluído, nesse contexto, a gestão de projetos, o que gera um diferencial no mercado. Deste 

modo, a gestão de projetos de desenvolvimento de software precisa, constantemente, inovar e 

adaptar seus processos e técnicas. Em desenvolvimento de softwares existem duas grandes 

vertentes: os princípios clássicos de gerenciamento de projetos e os métodos ágeis, que utilizam 

meios diferentes para concluir o projeto com a qualidade prometida, no prazo acordado, 

otimizando seus recursos. A presente pesquisa teve como objetivo propor um conjunto de 

diretrizes de gerenciamento de projetos de software que adotam métodos ágeis, servindo de 

base para as empresas de tecnologia de desenvolvimento de software. Foi então realizado um 

levantamento bibliométrico nas bases Scopus e Web of Science. Baseado no fundamento teórico 

adotado e na pesquisa realizada, foi elaborado um questionário com perguntas abertas e 

fechadas, que apoiou a análise e conclusões. Como resultado, foi identificado que raramente 

apenas um método é utilizado, e a grande maioria dos projetos utiliza métodos híbridos, 

adotando métodos do gerenciamento tradicional para complementar o gerenciamento ágil. 

Como pontos positivos na adoção dos métodos ágil foram apontados velocidade, conformidade 

com as expectativas do negócio, maximização dos resultados, prevenção dos problemas e 

simplicidade. Os pontos negativos se confundiram com os pontos de atenção sendo os principais 

a equipe, a comunicação, a documentação e o excesso de mudanças, esta última, é um paradoxo 

ao método ágil, sendo identificado, que apesar de essencial, precisa de controle. Para equalizar 

todos os pontos, as diretrizes foram elaboradas para atender as principais áreas de 

gerenciamento de projeto: qualidade, tempo, custo, escopo, comunicação, partes interessadas, 

riscos e recursos. 
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ABSTRACT 

 

Companies in information technology sector need to increase their competitiveness to meet the 

changes and evolution of techniques and methodologies; it includes project management, which 

generates a differential in this sector. In this way, software management development projects 

must be in constant change, innovating and adapting their processes and techniques. There are 

two main branches in software development: the classic methods and the agile methods, which 

use different means to complete the project with the promised quality, within the agreed term, 

optimizing its resources. This study had as main goal to propose a guideline for the management 

of software projects using agile methods. The strategy will serve as basis for companies in 

software development sector. A bibliometric survey was carried out at Scopus and Web of 

Science bases, considering the most used methods / frameworks, checking the positives, 

negatives, and attention points; and the complementary actions used in the development of agile 

software. Also a survey by questionnaire with open and closed questions was developed to 

support the analysis and conclusions of the research. The study identified that rarely only one 

method is adopted. The majority of projects use hybrid methods, adopting strategies of 

traditional methods to complement agile management, having as positive points in the adoption 

of agile methods the speed, compliance with business expectations, maximization of results, 

prevention of problems and simplicity. The negative points were confused with the points of 

attention being the main the team, the communication, the documentation and the excess of 

changes, this latter, is a paradox to the agile method, being identified, that although essential, 

needs to be controlled. To align all points, the guidelines are designed to address the key areas 

of project management: quality, time, cost, scope, communication, stakeholders, risks and 

resources. 

 

Keywords: Project management. Software development. Agile methods.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Todo projeto tem o mesmo objetivo: ser concluído no prazo, dentro do orçamento 

previsto, atender ao que foi solicitado, preferencialmente sem estresse para o cliente e a equipe, 

gerar valor para o negócio e aprendizado para os próximos projetos com novos desafios e novos 

requisitos. Porém, nem sempre o cliente possui total entendimento dos requisitos ou estes 

mudam conforme a evolução do projeto ou influenciados por fatores externos. Existe também 

o fator humano e suas emoções. Tudo isso geram constantes desafios para o gerenciamento dos 

projetos de desenvolvimento de software, tornando-os dinâmicos. 

Não existe uma forma certa de gerenciamento e controle para alcançar o sucesso do 

projeto, cada projeto é único e precisa de constante adaptação e velocidade nas mudanças, para 

tanto, é aconselhável que o método se adapte ao projeto segundo Angelo e Lukosevicius (2016). 

O aprendizado é contínuo e errar também faz parte do processo de crescimento e 

amadurecimento do conhecimento. Por estes motivos é preciso constante monitoramento do 

tempo e qualidade do produto, para não descobrir o problema no projeto apenas ao término de 

seu ciclo de vida de desenvolvimento. Precisar retornar ao início será fatal para o sucesso do 

mesmo.  

Empresas de tecnologia da informação (TI) precisam ser cada vez mais competitivas, 

devido à globalização e a velocidade com que as mudanças vêm ocorrendo no mundo, 

acarretando em trocas frequentes de ferramentas de TI. Desta forma, a gestão de projetos de 

desenvolvimento de software deve estar em constante mudança, melhorando e inovando seus 

processos para serem competitivas no mercado.  

De acordo com Pressman (2016), o desenvolvimento de software é um processo 

complexo envolvendo muitas pessoas por um longo período, com o objetivo de desenvolver um 

sistema computacional. Além disso, os recursos de desenvolvimento estão espalhados pelo 

mundo, sejam de hardware e software, principalmente Estados Unidos; ou de recursos 

humanos, no caso em particular Índia e China, devido aos custos da mão de obra. Deste modo, 

as empresas de TI precisam investir em qualidade na condução de seus projetos, e as gestões 

no desenvolvimento de software necessitam minimizar prazos e custos, porém de forma 

sustentável. 

Vale ressaltar que a evolução do mercado de TI é muito rápida e cada vez mais exigente 

em relação às práticas adotadas pelas empresas para alcançar seus objetivos. Dentro deste 

contexto, surgem os Métodos Ágeis, que têm sido apontados como alternativa para promover 
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melhorias nas atividades de trabalho para gestão de projetos de desenvolvimento de software, 

com ganhos na velocidade de desenvolvimento, redução dos erros e participação e 

comprometimento do cliente  (HIRANABE, 2008). 

Sendo assim, entender os riscos e problemas ao se utilizar as metodologias ágeis, e 

quando estas devem ser adotadas nas empresas de desenvolvimento de software, é fundamental 

para garantir o sucesso de sua utilização Sheffield e Lemétayer (2013). Já que, se não forem 

utilizadas corretamente, poderão gerar problemas ao invés de soluções. 

Desta forma, as metodologias ágeis utilizadas por empresas de tecnologia de 

gerenciamento de desenvolvimento de software foram analisadas neste presente estudo, visando 

identificar as práticas fundamentais de gerenciamento para a sobrevivência das organizações 

no mercado. 

 

1.1 SITUAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Muitos projetos falham por diversos fatores tais como: o custo foi excedido; atrasos na 

entrega; o escopo planejado não foi entregue; mudanças na tecnologia; alterações em requisitos 

legais; metas e objetivos mal estabelecidos; falta de controle do projeto; dentre outros. Porém, 

uma das grandes discórdias nos projetos está relacionada às mudanças de requisitos. Os clientes 

percebem que deixaram de solicitar requisitos importantes, ou mudam suas prioridades ou as 

necessidades. Mudanças sempre ocorrem no decorrer do projeto e, quando acontecem, tudo 

precisa ser revisto, sendo necessário reavaliar os novos requisitos, custos e prazos. 

Os adeptos dos métodos de desenvolvimento ágil surgem para se contrapor aos métodos 

convencionais. Os desenvolvedores ágeis consideram os projetos de desenvolvimento 

tradicionais engessados, resistentes a mudanças, com custos elevados, grande quantidade de 

documentação e burocratização excessiva. Em contrapartida, os desenvolvedores que utilizam 

os métodos tradicionais acreditam que os desenvolvedores ágeis não conseguirão evoluir seus 

softwares de forma que atendam a um escopo maior e integrado. 

Assim existem duas grandes vertentes, os princípios clássicos de gerenciamento de 

projetos e os métodos ágeis de desenvolvimento, compartilhando os mesmos objetivos: concluir 

projeto com a qualidade prometida, no prazo acordado, otimizando os recursos agregados. O 

desafio está em escolher, adaptar e associar estas abordagens de forma a alcançar a excelência 

na execução do projeto (VARGAS, 2016). 

Vale destacar que existem muitos processos em ambas as metodologias que podem 

agregar valor ao resultado final. Dentro deste contexto, a presente pesquisa deu foco ao 
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gerenciamento de desenvolvimento de software em projetos ágeis, buscando avaliar os 

resultados obtidos na gestão de projetos por empresas de desenvolvimento de software na 

adoção de metodologias ágeis, se as mesmas são suficientes para o processo das empresas e se 

os objetivos são alcançados de forma satisfatória; e quais ações complementares foram adotadas 

para contornar os problemas encontrados. 

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Diante da situação problema aqui exposta, surge a seguinte questão de pesquisa: Quais 

as principais diretrizes de gerenciamento de projetos de software que adotam métodos ágeis, 

usadas por empresas de tecnologia de desenvolvimento de software? 

Quais os tipos de metodologias mais utilizados para o gerenciamento do 

desenvolvimento ágil? 

Quais as lições aprendidas e as ações complementares adotadas pelas empresas que 

utilizam metodologias de desenvolvimento de software ágil? 

Quais as percepções dos desenvolvedores ágeis para melhorar os modelos utilizados? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

Propor as diretrizes de gerenciamento de projetos de software para empresas de 

tecnologia de desenvolvimento que adotam métodos ágeis. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para alcançar este objetivo foram realizados os objetivos específicos a seguir. 

a) Realizar uma pesquisa bibliográfica para avaliar o estado da arte do gerenciamento do 

desenvolvimento de software de forma ágil;  

b) Levantar as lições aprendidas e as ações complementares adotadas pelas empresas de 

desenvolvimento de software na solução de problemas. 

c) Propor as principais ações de melhorias nos modelos adotados. 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
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O presente estudo realizou uma pesquisa de campo com especialistas de 

desenvolvimento de software que utilizam a metodologia ágil que atuam no Rio de Janeiro e 

São Paulo, buscando identificar as ações de gerenciamento adotadas pelas empresas onde 

trabalham esses especialistas, objetivando alcançar os melhores resultados e identificar os 

principais fatores geradores de valor ao gerenciamento ágil.  

Para fundamentar a pesquisa proposta, foi realizada uma revisão da literatura mais 

recente, compreendida entre os anos de 2006 até 2017, que possibilitou a construção do 

instrumento de coleta de dados. 

Este estudo não pretende apresentar um passo a passo de como as diretrizes identificadas 

devem ser aplicadas. 

 

1.5 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A competitividade e a globalização do mercado no segmento de desenvolvimento de 

software exigem, cada vez mais, que as empresas estejam mais capacitadas e aderentes a 

padrões internacionais e de referência, visando oferecer serviços de alta qualidade e dentro dos 

prazos contratuais estabelecidos. Para tanto, buscam novas práticas para atingirem os seus 

objetivos, porém o maior desafio é a realização da implantação de novos processos, pois exigem 

por parte das empresas investimentos, capacitação e patrocínio de seus gestores, para realização 

da mudança dos paradigmas vigentes. 

Para atingir seus objetivos, as empresas de desenvolvimento de software buscam no 

mercado frameworks já consagrados, que melhor atendam às suas necessidades, mas, na 

contramão do esperado, a empresa que antes não possuía processo, nem documentação, passa 

a ter uma quantidade excessiva de processos, o que leva a um aumento no tempo de 

desenvolvimento e excessiva burocratização.   

As empresas de desenvolvimento de software começam a perceber que precisam 

balancear as suas atividades, e necessitam de processos que garantam a forma de trabalho da 

equipe com uma documentação adequada, de modo que a qualidade seja preservada. Porém, é 

essencial um novo fator, a velocidade, e é nesse contexto que a agilidade no desenvolvimento 

é introduzida no processo. 

Sendo assim, espera-se, como contribuição desta pesquisa, para as empresas, que este 

estudo identifique os pontos positivos e as falhas de gerenciamento nos projetos de 

desenvolvimento de software ágil, sugerindo diretrizes que sejam indispensáveis para alcançar 
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a excelência nos novos projetos. Para a academia, este trabalho irá contribuir com propostas 

para novas fontes de pesquisa sobre o tema. 

 

1.6 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

O presente trabalho está estruturado nos sete capítulos a seguir: 

 Capítulo 1 – Introdução contendo a contextualização do tema com as questões e 

objetivos da pesquisa, justificando a importância da pesquisa; 

 Capítulo 2 – Fundamentação teórica onde são apresentados conceitos de gestão de 

projetos no desenvolvimento de software tradicionais e ágeis; 

 Capítulo 3 – Revisão bibliográfica, onde são apresentadas as pesquisas realizadas nas 

bases Scopus e Web of Science, descrevendo a forma utilizada para identificação das 

fontes bibliográficas que fundamentaram a pesquisa. Nestas fontes, buscou-se 

identificar vantagens e desvantagens, e as ações complementares que são utilizadas 

quando se adota metodologia ágil para desenvolvimento de software; 

 Capítulo 4 – Apresenta detalhes da metodologia da pesquisa onde são descritas as etapas 

da pesquisa, as fronteiras da amostra a ser levantada e como foram fundamentadas as 

perguntas do questionário; 

 Capítulo 5 – Apresenta a análise e discussão dos resultados; 

 Capítulo 6 – Apresenta a proposta das diretrizes do desenvolvimento de software para 

metodologia ágil fundamentada na pesquisa realizada; 

 Capítulo 7 – Apresenta a conclusão com base na discussão dos resultados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O aspecto teórico envolvido está relacionado à aplicação de metodologias ágeis de 

gerenciamento de projetos, no segmento de desenvolvimento de software. 

 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETO 

 

Todo empreendimento, seja ele de escopo pessoal: viagem, festa, casamento dentre 

outros; ou que gere resultados financeiros, é considerado projeto e depende de uma série de 

fatores para se tornar um sucesso. Para tanto, Pinto, Vasconcelos e Lezana (2014) define que 

se deve estabelecer os objetivos do projeto e realizar o gerenciamento de suas demandas: 

escopo, custo e prazo. 

Um projeto é um conjunto de atividades temporárias com datas de início e fim definidas. 

Deve ter escopo, recursos e prazos definidos, são realizadas em grupo, destinados a produzir 

um produto, serviço ou resultados exclusivos como relatórios ou pesquisas com resultado único 

e duradouro. Para ser bem sucedido, deve atender ou exceder as expectativas das partes 

interessadas (PMI, 2013).  

O Project Management Institute (PMI) ocupa uma posição de liderança global no 

desenvolvimento de padrões para a prática de Gerenciamento de Projetos, e seu principal 

documento é o Guia PMBOK – A Guide to the Project Management Body of Knowledge, que 

é um padrão aceito mundialmente para o Gerenciamento de Projetos. Conforme GUIA PMBOK 

(PMI, 2013), gerenciamento de projeto é a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas 

para a execução do projeto de forma efetiva e eficaz deixando, como legado, aprendizado e 

integração necessários para as organizações.  

Sommerville (2011) relata que o sucesso do projeto não é garantido por um bom 

gerenciamento, mas um mau gerenciamento pode culminar em sua falha. Os critérios de sucesso 

para o gerenciamento de projetos variam de um projeto para outro, sendo os projetos inovadores 

os que frequentemente apresentam problemas no cronograma, devido às dificuldades 

envolvidas.  

Discordando de Sommerville, o GUIA PMBOK (PMI, 2013) define que o sucesso de 

um projeto depende sim de seu gerenciamento, que deve ser realizado através da aplicação e da 

integração de cinco grupos de processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 
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controle, e encerramento, mas ambos concordam que projetos bem gerenciados finalizam no 

prazo, dentro do orçamento e atendendo ao que foi definido em seu escopo. 

Jordão et al. (2015) destacou a agilidade, inovação e adaptação como fatores críticos de 

sucesso no gerenciamento de projetos, observando a relevância do acompanhamento constante 

dos processos. Ao conhecer melhor as atividades realizadas é mais fácil a identificação dos 

problemas e suas correções, concluindo que, para que os projetos sejam encerrados de forma 

satisfatória, é preciso atenção e dedicação a atividades críticas como: planejamento, 

comunicação, disposição de processos e ferramentas de planejamento e controle, 

documentação, treinamentos e gerenciamento adequados das mudanças necessárias ao projeto. 

O gerenciamento de projetos é utilizado em todos os tipos de organização privadas ou 

governamentais com ou sem fins lucrativos, e dentro deste contexto, também se encontra o 

desenvolvimento de software. Segundo Hirama (2012), a atividade de gerenciamento de 

projetos é fundamental para o sucesso de desenvolvimento de software. Esta atividade irá 

auxiliar no dimensionamento adequado do projeto, definindo estratégia para atingir os 

resultados esperados obedecendo às limitações de custo e prazo.  

 

2.2 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

Software é a parte lógica do computador, composto por programas que geralmente são 

desenvolvidos para um mercado geral ou para um cliente específico, e neste caso tudo é 

construído para atender as necessidades do cliente. Os softwares estão em constante evolução 

e fazem parte do nosso dia a dia, atendendo a diversos propósitos: educação, negócio, 

entretenimento, comunicação, gerenciamento dentre outros. 

Segundo Pressman (2016), sete são as categorias de software que representam desafios 

contínuos aos engenheiros de software: software de sistemas, de aplicação, científico e de 

engenharia, embutido, para linhas de produtos, aplicações web e para inteligência artificial. 

Para o desenvolvimento de um software são necessárias técnicas, tecnologias, práticas 

de gerenciamento e ter qualidade. Todas estas necessidades formaram a área da computação 

denominada Engenharia de Software. 

A Engenharia de Software define três itens básicos para desenvolvimento de um 

software com qualidade: produtos entregues no prazo e atendendo ao orçamento, requisitos do 

cliente atendidos e deve ter fácil usabilidade (PINTO; VASCONCELOS; LEZANA, 2014). 

De acordo com Sommerville (2011), Engenharia de Software é uma disciplina de 

engenharia relacionada a todos os aspectos de produção de software. Já a Ieee (1990) define 
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Engenharia de Software como aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e 

quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção de software. 

Quando as inovações se tornam sucesso passam a ser adotadas como boas práticas. A 

engenharia de software deve controlar o desenvolvimento de software dentro de custos, prazos 

e níveis de qualidade desejados para atingir estes objetivos. As organizações criam seus 

modelos de processo de desenvolvimento, utilizando os modelos, processos e frameworks já 

consagrados como boas práticas, dentre estes modelos, pode-se citar: CMMI (Capability 

Maturity Model Integration), RUP (Rational Unified Process), ISO 9000 (International 

Organization for Standardization), MPS-BR (Melhoria do Processo de Software Brasileiro) e 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge). 

Segundo Pressman (2016), a Engenharia de Software é uma tecnologia em camadas 

sendo o foco na qualidade a base para o processo, os métodos são as práticas, as técnicas de 

"como fazer" e as ferramentas que oferecem apoio automatizado aos processos e métodos. 

Existem 05 (cinco) atividades fundamentais comuns a todos os Processos de Software: 

1. Comunicação: com as partes interessadas, negociação, levantamento de requisitos 

e outras atividades relacionadas; 

2. Planejamento: estabelecer plano de trabalho com tarefas técnicas, riscos, recursos, 

produtos a serem produzidos e o cronograma; 

3. Modelagem: criação de modelos para que os clientes e desenvolvedores entendem 

os requisitos do software; 

4. Construção: geração de código e testes; 

5. Implantação: entrega do software ao cliente. 

Estas atividades fundamentais são complementadas por atividades que ocorrem ao 

longo de todo o processo denominadas guarda-chuva: Acompanhamento e Controle de Projeto 

de Software; Gestão de riscos; Garantia da Qualidade de software; Revisões Técnicas Formais; 

Medição; Gestão de Configuração de Software; Gestão de Reusabilidade; Preparação e 

Produção do Produto de Trabalho. 

A norma ISO/IEC 12207:2008 ISO (2008) e a ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 ABNT 

(2009) descrevem a arquitetura para processos do ciclo de vida de um software e definem os 

processos, atividades e tarefas que devem ser executados, mas não especifica como 

implementar, assim pode ser usada com qualquer modelo de ciclo de vida. Para o MPS-BR 

(2016), uma organização pode definir como será o ciclo de vida dos seus projetos, onde todos 

os projetos podem ter o mesmo ciclo de vida ou pode ser definido mais de um modelo, neste 

caso, cada projeto irá selecionar o modelo que melhor atenderá às suas características. A 
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definição das fases do ciclo de vida do projeto possibilita períodos planejados de avaliação e de 

tomada de decisões e permite planejar o projeto, incluindo marcos importante para o controle e 

revisões.  

Existem alguns modelos de ciclo de vida disponíveis, cada um com fluxos distintos, 

porém todos realizam as atividades genéricas fundamentais: comunicação, planejamento, 

modelagem, construção e entrega. (MPS-BR, 2016) A escolha de um modelo irá depender das 

características do projeto, sendo importante conhecer alguns modelos de ciclo de vida e quando 

devem ser utilizados. ISO (2008) cita exemplos dos principais modelos: cascata, incremental, 

prototipação e espiral.  

Os métodos tradicionais têm o foco no processo, monitoramento e entregas. Estes 

métodos têm estruturas mais rígidas, resistentes às mudanças. Todos os processos são definidos 

e devem ser executados de acordo com as normas, sendo reconhecidos como boas práticas. As 

entregas são realizadas apenas quando todo o projeto está concluído. Apesar de todos os 

processos e metodologias, muitas falhas continuam acontecendo no desenvolvimento de um 

software, e suas causas podem ser decorrentes de diversos fatores, mas, em geral, os erros 

ocorrem porque muitas vezes ao iniciar um projeto os requisitos são levantados detalhadamente 

e existe a pressuposição de que nada irá mudar ao longo do desenvolvimento. 

Uma forma diferente de desenvolvimento de software vem conquistando espaço, onde 

o foco deixa de ser o processo, e de acordo com Beck et al. (2001), os esforços concentram-se 

na contribuição dos integrantes do projeto e na participação mais próxima do cliente, com 

iterações mais curtas e testes automatizados: são os métodos ágeis, que estão ganhando destaque 

por darem mais liberdade ao planejamento e estarem abertos a mudanças. 

 

2.3 MÉTODOS ÁGEIS 

 

Tudo pode mudar ao longo da vida, este princípio não seria diferente no ciclo de vida 

de um software, portanto os requisitos podem mudar.  É um equívoco imaginar que quanto mais 

detalhado a especificação do requisito for, será melhor. Ao detalhar demais uma especificação, 

além de torná-la muito onerosa, pode levar a paralisação do projeto Vazquez e Simões (2016).  

Mudanças são inevitáveis e podem surgir a partir de diferentes fatores: como a mudança de 

estratégia da organização, alteração nas normas regulatórias, exigência do cliente, uma nova 

ideia.  

Sistemas de software evoluem continuamente. Suas evoluções são muitas vezes 

baseadas em resposta à evolução de seus ambientes: novas funcionalidades são adicionadas as 
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existentes ou são removidas devido à necessidade de abordar mudanças nos requisitos de 

negócios, ou forças econômicas e novas plataformas são desenvolvidas, ou novas tecnologias 

são apresentadas. Isso requer uma mudança de paradigma na forma como os sistemas de 

software serão desenvolvidos, exigindo agilidade nas mudanças (BOWEN et al., 2014). 

O desenvolvimento ágil foi criado com base nos conceitos do Manifesto Ágil.  

 

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-o nós 

mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através deste trabalho, passamos a 

valorizar: Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Software em 

funcionamento mais que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais 

que negociação de contratos. Responder a mudanças mais que seguir um plano. 

(BECK et al., 2001) 

 

Sendo doze os princípios deste manifesto Ágil, segundo Beck et al. (2001): 

1. Satisfazer ao cliente desde o início por meio de entregas contínuas; 

2. Alterações de requisitos não configuram um problema, elas geram vantagens 

competitivas; 

3. Entregas frequentes e funcionais em pequenos intervalos; 

4. Recursos de negócios e desenvolvedores devem trabalhar juntos enquanto durar o 

projeto; 

5. Indivíduos motivados e suporte necessário; 

6. A informação é transmitida através de conversas face a face; 

7. Softwares funcionais configuram progressos; 

8. Promover o desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e 

usuários devem manter o ritmo. 

9. Atenção a excelência técnica e bom design; 

10. Simplicidade é essencial; 

11. Equipes auto organizáveis; 

12. Reflexão sobre como se tornar mais eficaz e ajuste contínuo de comportamento. 

Existem diferentes modelos de processos ágeis e muitas semelhanças em suas 

abordagens, onde misturam conceitos de engenharia de software, porém todos satisfazem aos 

princípios do Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software, sendo os mais comuns: 

eXtreme Programming (XP); Scrum; Desenvolvimento Adaptativo de Software (DAS); 

Dynamic System Development Method (DSDM) - Método de Desenvolvimento Dinâmico de 

Sistemas; Crystal; Feature Driven Development (FDD) - Desenvolvimento Guiado por 

Funcionalidades; Lean Software Development (LSD); Kanban (AMARAL et al., 2011). 
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O processo ágil deve atender a imprevisibilidade, por este motivo deve ser adaptável de 

forma incremental, para tanto é necessário o acompanhamento e feedback constante dos 

clientes. São realizados a partir de incrementos de software que são entregues em curto espaço 

de tempo, sendo possível aos clientes avaliar e influenciar nas adaptações necessárias, 

reduzindo os riscos associados às incertezas dos projetos. O objetivo é a satisfação dos clientes 

com entregas de produto que realmente seja útil e com qualidade desejada. 

Segundo Dingsøyr et al. (2017), sendo a participação do cliente indispensável nos 

métodos ágeis, ela é considerada um desafio nos esforços de desenvolvimento de sistemas 

grandes e o risco de falha aumenta. Por ter um grande número de stakeholders, é preciso 

estabelecer um entendimento comum entre todos os representantes dos clientes, além disso, 

quando os diferentes grupos de stakeholders têm prioridades diferentes, é necessário um 

diálogo aberto e transparente e uma comunicação cruzada entre os grupos.  

Para a utilização do ágil em grande escala, com várias equipes, sincronizando o trabalho 

entre elas, é utilizado o Scaled Agile Framework (SAFe), que é um framework testado e 

comprovado. Conforme Laanti (2014), está em uso em várias empresas e seus usuários 

relataram melhoria na produtividade e qualidade. Este framework pode usar Scrum, Kanban, 

Lean ou a combinação deles, assim as práticas das equipes SAFe são compatíveis com os 

princípios ágeis. 

Selecionar o que melhor se adapta ao seu programa depende de muitos fatores, tais 

como: tamanho da equipe, criticidade dos defeitos, capacidade de receber dos usuários 

interações / feedback, expectativas dos clientes, orçamento, cronograma e escalabilidade dos 

requisitos. Como esses fatores são diferentes de programa para programa, não devem ser 

utilizadas sempre as mesmas estratégias Surdu e Parsons (2006). Assim, a revisão de falhas e 

sucessos, as lições aprendidas em projetos de desenvolvimento ágeis, pode ajudar na 

identificação dos possíveis fatores críticos de sucesso, já que a compreensão das falhas e ações 

bem sucedidas podem contribuir para a melhoria da qualidade dos projetos (CHOW; CAO, 

2008).  

Na dissertação de Gonçalves (2016) foram analisadas as vantagens e desvantagens das 

práticas de gerenciamento de projeto mais adequadas entre o PMBOK e Scrum, onde na 

percepção de profissionais de desenvolvimento de software foram identificadas como 

vantagens do PMBOK apenas o planejamento, controle e documentação. O Scrum apresentou 

mais vantagens sendo de fácil utilização, entrega de um produto funcional em curtos períodos, 

rápido aprendizado, aumento da motivação, produtividade e colaboração da equipe, maior 

controle e visibilidade das atividades do projeto, alta agilidade nos ajustes dos requisitos, 
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encerramento do projeto de forma mais rápida e redução dos custos. Ainda como vantagem 

atendendo tanto ao PMBOK quanto ao Scrum foi identificado a melhoria da comunicação entre 

os membros da equipe, diferenciando apenas pela forma, onde no PMBOK é formal enquanto 

o Scrum é interpessoal e colaborativa. Como desvantagem do Scrum foi identificado a 

necessidade de mudança na cultura da organização, e o PMBOK apresentou diversas 

desvantagens: baixa agilidade para ajuste de requisitos; as lições aprendidas têm baixa 

absorção; pouca definição sobre autoridade/responsabilidade do gerente de projetos; falta de 

estímulo ao trabalho decorrente da falta de clareza de responsabilidades e a entrega de um 

produto funcional exige mais tempo.  

Porém, na recente publicação do Guia PMBOK 6ª Edição, deve-se destaque especial 

para a criação de um guia específico associando o PMBOK as práticas ágeis, o Agile Practice 

Guide PMI (2017), onde diretrizes de gerenciamento do PMI são combinadas a estas práticas 

ágeis, evidenciando a importância que o desenvolvimento ágil vem alcançando. Faz parte do 

escopo deste guia: cobrir as abordagens ágeis mais populares e mapear o ágil para o PMBOK. 

O objetivo é obter o melhor resultado independentemente do método utilizado. O Quadro 1 

exibe a aplicação ágil para as áreas de processo do PMBOK. 

 

Quadro 1 - Aplicação Ágil no PMBOK 

Seção 4 

Gerenciamento de 

integração 

As abordagens iterativas e ágeis promovem o envolvimento dos 

membros da equipe que determinam como os planos e os componentes 

devem se integrar. 

Conceitos-chave para gerenciamento de integração no Guia PMBOK 

não mudam, mas o controle do planejamento detalhado e entrega do 

produto é delegado ao time. 

Seção 5 

Gerenciamento do 

Escopo 

Em projetos com requisitos em constante evolução, alto risco ou 

incerteza significativa, o escopo geralmente não é entendido no início 

do projeto, os métodos ágeis criam protótipos e versões para refinar os 

requisitos, o escopo é definido e redefinido ao longo do projeto. Em 

abordagens ágeis, os requisitos constituem o backlog. 

Seção 6 

Gerenciamento de 

Tempo 

As abordagens adaptativas utilizam ciclos curtos para realizar o 

trabalho, analisar os resultados e se adaptar conforme necessário. 

Fornecem feedback rápido sobre abordagens e adequação de 

entregáveis. Em grandes organizações, pode haver uma mistura de 
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pequenos e grandes projetos. Podendo combinar práticas de vários 

métodos fundamentais, ou adotar um método que já o tenha feito e 

adotar alguns princípios e práticas de técnicas mais tradicionais. 

O papel do gerente de projeto não muda, no entanto, para ser bem-

sucedido no uso de abordagens adaptativas, precisará estar 

familiarizado com as ferramentas e técnicas para entender como 

aplicá-las. 

Seção 7 

Gerenciamento de 

Custos 

Projetos com alto grau de incerteza ou aqueles em que o escopo ainda 

não está totalmente definido podem não se beneficiar de cálculos de 

custos detalhados. Métodos de estimação leves podem ser usados para 

gerar uma previsão rápida e de alto nível dos custos do trabalho do 

projeto, que pode ser facilmente ajustada à medida que as mudanças 

surgem. Projetos de alta variabilidade e com orçamentos rígidos tem o 

escopo e o cronograma frequentemente ajustados para permanecerem 

dentro das restrições de custo. 

Seção 8 

Gerenciamento da 

Qualidade 

Os métodos ágeis exigem qualidade e revisam frequentemente as 

etapas criadas ao longo do projeto em vez do final do projeto, 

descobrindo inconsistências e problemas de qualidade no início do 

ciclo de vida, quando os custos globais das mudanças são menores. 

As retrospectivas procuram a causa raiz das questões, avaliam se os 

processos estão funcionando ou se precisam novos ajustes e sugerem 

novas abordagens. Realizam entregas frequentes e incrementais em 

pequenos lotes, incorporando o máximo de elementos de projetos 

possíveis.  

Seção 9 

Gerenciamento de 

Recursos do 

Projeto 

Projetos com grande variabilidade, maximizam foco e colaboração, 

equipes auto organizadas com especialistas generalizadores. Equipe 

colaborativa aumentando a produtividade e a resolução de problemas. 

Melhora a comunicação, aumenta o compartilhamento de 

conhecimento e oferece flexibilidade de tarefas, além de outras 

vantagens. 

O planejamento de recursos físicos e humanos realizada com métodos 

simples é fundamental para controlar custos e alcançar o cronograma. 
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Seção 10 

Gerenciamento das 

Comunicações 

Ambientes de projeto sujeitos a mudanças precisam que os membros 

da equipe tenham acesso a comunicação detalhada, frequente e rápida.  

Seção 11 

Gerenciamento de 

Riscos 

 

Uso de avaliações frequentes de produtos de trabalho incrementais e 

equipes de projetos multifuncionais para acelerar o compartilhamento 

de conhecimento e garantir que o risco seja compreendido e 

gerenciado. Os riscos são identificados, analisados e gerenciados 

durante cada iteração e os requisitos são mantidos atualizados 

regularmente à medida que o projeto progride, com base em uma 

melhor compreensão dos riscos. 

Seção 12 

Gerenciamento de 

Aquisições 

 

Em ambientes ágeis, fornecedores podem ser usados como extensão 

do time. Pode-se utilizar trabalho colaborativo com um modelo de 

aquisição de riscos compartilhados, onde tanto equipes internas quanto 

externas compartilham o risco e as recompensas associadas a um 

projeto. 

Projetos maiores podem usar uma abordagem adaptativa através de um 

contrato de serviços principal, contendo os termos gerais, sendo que 

trabalhos adaptativos são incluídos em um apêndice, desta forma, as 

mudanças não afetam o contrato mestre. 

Seção 13 

Gerenciar as partes 

interessadas 

 

Os projetos com grande necessidade de mudança exigem o 

envolvimento e a participação dos stakeholders no projeto. Para 

realizar o compartilhamento das informações, os métodos ágeis 

promovem a transparência e convidam os stakeholders para reuniões 

do projeto revisões ou publicações dos artefatos em espaços públicos 

buscando identificar e superar o mais rápido possível algum problema, 

dependência, ou outra questão relacionada a necessidade de mudanças 

no projeto. 

Fonte: Agile Practice Guide PMI (2017) 

 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 



29 

 

Para levantamento da pesquisa bibliográfica deste trabalho, foi adotado o procedimento 

reportado por Méxas, Costa e Quelhas (2013). Foi utilizado o portal de periódicos da CAPES, 

através de busca nas seguintes bases mais relevantes e de notória importância na difusão do 

conhecimento científico disponíveis no portal: SCOPUS e Web of Science. Em outubro de 2017, 

foi realizado testes com algumas combinações de palavras e restringindo por tipos de 

documento, até definir a combinação conforme detalhado nos itens 3.1 e 3.2.   

 

3.1 LEVANTAMENTO BASE – WEB OF SCIENCE 

 

Em pesquisa realizada em outubro de 2017, conforme Quadro 2, foi realizada busca na 

base web of Science e refinando conforme os critérios listados a seguir. 

 

Quadro 2 - Resultado pesquisa Base – Web Of Sience 

Item Critério Utilizado Quantidade 

Recuperada 

1 Tópico: ("Agile methods")  829 

2 Tópico: ("Agile methods") AND Tópico: ("software 

development")  

496 

3 Tópico: ("Agile Methods") AND Tópico: ("software 

development") Refinado por: Tipos de documento: ( ARTICLE 

OR REVIEW ) – Sem opção in Press 

164 

4 Tópico: ("Agile Methods") AND Tópico: ("software 

development") AND Tópico: ("Project Management") 

60 

5 Tópico: ("Agile Methods") AND Tópico: ("software 

development") AND Tópico: ("Project Management") 

Refinado por: Tipos de documento: ( ARTICLE ) – Sem opção 

Review e in Press. 

17 

6 Tópico: ("Agile Methods") AND Tópico: ("software 

development") AND Tópico: ("Project Management") AND 

Tópico: (Guideline) 

1 

7 Tópico: ("Agile Methods") AND Tópico: ("software 

development") AND Tópico: ("Project Management") AND 

Tópico: (Guideline) - Sem  opção Article 

0 
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8 Tópico: ("Agile Methods") AND Tópico: ("software 

development") AND Tópico: ("Project Management") AND 

Tópico: ("Critical success factors") 

1 

9 Tópico: ("Agile Methods") AND Tópico: ("software 

development") AND Tópico: ("Project Management") AND 

Tópico: ("Critical success factors") 

0 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.2 LEVANTAMENTO BASE - SCOPUS 

 

Ainda em outubro de 2017, os mesmos critérios utilizados para a base Web of Science 

foram utilizados para pesquisa na base Scopus conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Resultado pesquisa Base – Scopus 

Item Critério Utilizado Quantidade 

Recuperada 

1 TITLE-ABS-KEY ( "Agile methods" ) 1.693 

2 ( TITLE-ABS-KEY ( "Agile methods" )  AND  TITLE-ABS-KEY 

( "software development" ) ) 

942 

3 ( TITLE-ABS-KEY ( "Agile methods" )  AND  TITLE-ABS-KEY 

( "software development" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  

"ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re" )  OR  LIMIT-TO ( 

DOCTYPE ,  "ip" ) ) 

229 

4 ( TITLE-ABS-KEY ( "Agile methods" )  AND  TITLE-ABS-KEY 

( "software development" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "Project 

Management" ) ) 

140 

5 ( TITLE-ABS-KEY ( "Agile methods" )  AND  TITLE-ABS-KEY 

( "software development" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "Project 

Management" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  

LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  

"ip" ) ) 

44 
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6 ( TITLE-ABS-KEY ( "Agile methods" )  AND  TITLE-ABS-KEY 

( "software development" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "Project 

Management" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( guideline ) ) 

4 

7 ( TITLE-ABS-KEY ( "Agile methods" )  AND  TITLE-ABS-KEY 

( "software development" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "Project 

Management" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( guideline ) ) AND  ( 

LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" ) ) 

0 

8 ( TITLE-ABS-KEY ( "Agile methods" )  AND  TITLE-ABS-KEY 

( "software development" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "Project 

Management" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "Critical success 

factors" ) ) 

3 

9 ( TITLE-ABS-KEY ( "Agile methods" )  AND  TITLE-ABS-KEY 

( "software development" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "Project 

Management" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "Critical success 

factors" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" ) ) 

1 

Fonte: Elaboração própria 

 

Selecionado a consulta do item cinco nas duas bases com um total de 61 artigos, os 

resultados foram comparados e identificados nove duplicidades que foram descartadas, 

restando 52 artigos para avaliação. Foi realizado leitura dos títulos e abstracts, sendo 

selecionados 18 artigos, que apresentaram aderência ao estudo. 

Os artigos foram lidos sob a ótica dos construtores relacionados no Quadro 4, seguido 

de uma descrição de cada artigo. 

 

Quadro 4 - Elementos Construtores 

Elementos Construtores 

Objetivo da pesquisa 

Metodologias e técnicas ágeis 

Metodologias e técnicas de gerenciamento do Projeto 

Lições Aprendidas 

Fatores críticos de sucesso 

Resultados obtidos 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Os autores Al-Sakkaf, Hashim e Omar (2017) destacam a importância de entender as 

metodologias de desenvolvimento de softwares ágeis e suas práticas, porém como existem 

várias práticas disponíveis, as equipes ágeis precisam de ajuda para escolher a combinação 

correta de práticas, devendo selecionar as que melhor atenderão as necessidades da organização, 

uma vez que a adoção completa do método ágil pode ser um excesso ou demandar muitos 

recursos. Para maximizar os benefícios obtidos pela adoção de práticas correlatas, foi realizado 

um estudo para investigar os grupos de práticas que são codependentes e descobrir a relação 

entre estes grupos e outras variáveis. Esta análise identificou quatro grupos: Gerenciamento de 

projetos (contendo as práticas: reunião diária, iterações curtas, retrospectivas, planejamento das 

iterações); Garantia da qualidade (contendo as práticas: teste de unidade, padrões de 

codificação, integração contínua, desenvolvimento orientado por teste); Comunicação da 

equipe (contendo as práticas: backlogs prioritários, equipe única, refatoração e área de trabalho 

aberta) e Grupos incrementais e iterativos (contendo as práticas: estimativa baseada na equipe, 

avaliações das iterações, proprietário do produto dedicado, mapeamento das histórias, código 

coletivo, desenvolvimento contínuo, planejamento de release, user story). 

Dingsøyr et al. (2017) questionaram como os métodos ágeis poderiam ser adaptados à 

projetos de grandes escalas, em relação a organização do programa, envolvimento do cliente, 

arquitetura de software e coordenação de equipes. Definiram que projeto de grande escala 

deveria envolver mais de dez equipes de desenvolvimento, um elevado número de atores, e um 

grande número de sistemas e interdependências e assim escolheram um projeto para avaliação 

que envolveu 175 pessoas, das quais 100 eram consultores externos de cinco empresas distintas. 

O projeto havia sido desenvolvido utilizando combinação de métodos ágeis e tradicionais. No 

projeto em questão houve o envolvimento do cliente e das equipes na descrição da solução e 

planejamento contínuo, garantindo o alinhamento entre as necessidades do negócio e o 

desenvolvimento do software, porém os autores alertam para a necessidade de mais pesquisas 

para compreender melhor este desafio. Com relação a coordenação de equipes, o ambiente 

aberto proporcionou o compartilhamento de conhecimento na formação da cultura 

organizacional, com mais confiança e relacionamentos colaborativos, melhorando a integração 

e aprendizagem, com comunicação rápida em reuniões informais, porém houve deficiências na 

divulgação da informação com as novas áreas de comunicação e coordenação. Concluindo que 

aparentemente houve um bom equilíbrio entre a coordenação, as equipes e a autogestão, e, para 

uma investigação mais profunda, os autores sugerem uma pesquisa de como os programas de 

desenvolvimento de várias equipes equilibram a coordenação entre as equipes e a autogestão. 

Com relação à arquitetura de software e processo, houve um certo grau de autonomia em relação 
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aos projetos arquitetônicos locais dentro dos módulos de serviço, no entanto, a arquitetura em 

geral no principal processo de desenvolvimento permaneceu inalterado durante o maior tempo 

do projeto. Os autores alertam que é necessário compreender se a arquitetura em sistemas mais 

complexos seria afetada pelo o uso de métodos ágeis. O foco nos temas abordados fez com que 

outras áreas deixassem de ser exploradas, como exemplo, a qualidade. Também, foi identificado 

pelos autores, opiniões diferentes sobre o que foi importante em diferentes fases do programa. 

Kulkarni et al. (2017) utilizaram entrevista qualitativa em uma equipe com experiência 

nas práticas de desenvolvimento nas metodologias tradicionais e ágeis, para avaliar como as 

práticas de desenvolvimento ágil afetam o desempenho dos projetos de desenvolvimento de 

software. O questionário abordou as categorias: Especificação; Cronograma do projeto; 

Trabalho em equipe; A colaboração cliente; Desafios / Riscos. Alcançando mais de 80% de 

concordância dos respondentes os seguintes pontos: Especificação: comunicação cara-a-cara e 

a disposição ao aprendizado continuo; Cronograma: divisão do projeto em ciclos / iterações 

curtas, orientado a testes e centrado nas pessoas; Velocidade nas decisões Importantes; 

Trabalho em equipe: os membros da equipe devem estar fisicamente próximas; Discutir 

regularmente seus erros e aprender com eles; A equipe de negócios e os desenvolvedores devem 

trabalhar juntas ao longo do projeto; As equipes de desenvolvimento devem ser auto 

organizadas para atender aos requisitos de mudança e aos novos desafios do negócio; Em 

intervalos regulares, a equipe deve refletir sobre como se tornar mais eficaz; A equipe 

geralmente deve ser composta por pessoas tecnicamente competentes e experientes; 

Colaboração do cliente: os clientes devem colaborar com os membros da equipe de 

desenvolvimento; devem utilizar priorizações para alcançar a satisfação do cliente; Atenção 

contínua à excelência técnica e ao bom design para o desenvolvimento; Desafios / Riscos: 

diferenças de produtividade entre os membros da equipe; A integração dos processos de 

desenvolvimento entre as equipes de metodologias de desenvolvimento tradicionais e as 

equipes ágeis; Utilização de metodologias ágeis nos sistemas legados; Problemas com a seleção 

da metodologia ágil apropriada e as ferramentas de suporte de acordo com as necessidades e 

características organizacionais. 

Os autores Al-Aidaros e Omar (2017) avaliaram diferentes abordagens para o 

monitoramento de Work in Progress (WIP) no desenvolvimento de projetos de software 

diferentes. Os métodos ágeis são reconhecidos em desenvolvimento de software por sua 

flexibilidade e eficácia, sendo o Scrum e o Kanban considerados os dois métodos mais 

poderosos, porém os estudos confirmaram que as falhas nos projetos que utilizam estes métodos 

se devem à falta de monitoramento, comunicação deficiente e falta de relatório sobre o status 
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do projeto, assim, foi identificada a necessidade de mecanismos de monitoramento. O 

monitoramento do processo de desenvolvimento do projeto de software é essencial para garantir 

que o projeto seja realizado dentro do orçamento, prazo e qualidade. 

Farid, Abd Elghany e Helmy (2016) conduziram uma pesquisa para comparar práticas 

do Scrum e simplificar a implementação práticas específicas do CMMI-DEV Versão 1.3, na 

categoria de gerenciamento de projeto cobrindo as atividades de gestão. Estas atividades estão 

relacionadas ao planejamento, monitoramento e controle do projeto, englobando as áreas de 

processos relacionados com os níveis mais elevados de maturidade e também as práticas 

específicas. Foi apresentada uma nova abordagem para o mapeamento das práticas específicas 

entre CMMI e o Scrum para avaliar se podem trabalhar juntos. Apesar das duas abordagens 

serem aparentemente diferentes, concluiu-se que podem ser combinadas trazendo mais 

benefícios do que quando utilizados isoladamente. O Scrum forneceu boas práticas para atender 

aos níveis de maturidade 2 e 3 do CMMI onde foram identificados suas cinco melhores práticas: 

Sprint Planning, reunião diária, retrospectiva, planejamento das releases e product backlog, 

porém não atendeu a uma parcela do nível 4 do CMMI, não oferecendo práticas de 

planejamento e controle do orçamento do projeto, cálculo dos custos, práticas para gestão de 

riscos, planejamento e rastreamento do gerenciamento de dados e práticas para a aquisição de 

produtos de fornecedores. 

Os autores Nuottila, Aaltonen e Kujala (2016) estudaram os tipos de desafios que uma 

organização pública enfrenta ao adotar práticas ágeis. O método ágil adotado foi o Scrum 

ligeiramente modificado, onde além dos seus papéis padrão foi incluído um gerente de projeto 

administrativo e um proprietário de produtos TIC - Tecnologias da informação e comunicação 

para questões técnicas e requisito. Para a adoção bem sucedida dos métodos ágeis foram 

identificados vários desafios importantes alguns similares aos que já são discutidos e outros 

exclusivos de uma organização pública, destacando-se as dificuldades como encontrar o 

equilíbrio entre a documentação formal e comunicação informal, compreender os valores e 

princípios ágeis além de suas práticas para a motivação e comprometimento da equipe, não 

devendo esta ficar limitada apenas a um treinamento formal, identificação clara dos papéis da 

equipe, a localização geográfica da equipe, o envolvimento dos stakeholders no planejamento 

e definições das histórias / requisitos, desafios na integração da arquitetura de software dos 

vários sistemas existentes com o recém-desenvolvido, esforço extra no planejamento, 

comunicação e alinhamento para sincronizar as equipes que utilizam um ciclo de 

desenvolvimento tradicional com a equipe ágil. A análise foi realizada através de dados 

qualitativos para apoiar a codificação aberta após a análise, os desafios foram agrupados em 
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sete categorias: Documentação; Educação, experiência e compromisso; Comunicação e 

envolvimento dos Stakeholders; Funções nas configurações ágeis; Localização das equipes 

ágeis; Legislação; Complexidade da arquitetura de software e integração de sistemas. 

Tripp, Riemenschneider e Thatcher (2016) avaliaram como o uso de diferentes práticas 

ágeis e quais destas práticas afetam a satisfação no trabalho. A pesquisa não considerou as 

diferenças culturais e geográficas nem outsourcing e offshoring, também não explicou 

teoricamente nem analisou empiricamente como as práticas ágeis de desenvolvimento se 

relacionam com os sentimentos dos membros da equipe sobre seu trabalho. Através de dados 

coletados de 252 profissionais de desenvolvimento de software, e utilizando o modelo de 

características do trabalho para explicar como elas influenciam em maior satisfação no trabalho 

dos profissionais que utilizam métodos ágeis, o modelo identificou cinco características que 

influenciam a percepção dos trabalhadores: Significado da tarefa; Identidade da tarefa; 

Variedade de habilidades; Autonomia do trabalho; e Feedback. Sendo identificado que o 

gerenciamento de projetos ágeis impactam principalmente a autonomia e feedback do trabalho, 

enquanto as abordagens de desenvolvimento de softwares ágeis impactam principalmente a 

tarefa (variedade de habilidades, identidade da tarefa e significado da tarefa), ou seja, 

implementar apenas um tipo de prática ágil, ou abordagem de desenvolvimento de software ou 

gerenciamento de projetos, impactaria menos na satisfação do trabalho do que a implementação 

de ambos os tipos de práticas. A satisfação aumenta quando as práticas são combinadas. Assim, 

sugere-se que gerentes devem apoiar e encorajar as práticas ágeis de desenvolvimento de 

software ágil e gerenciamento de projetos ágil para maximizar a satisfação no trabalho dos 

membros da equipe de desenvolvimento. A pesquisa foi importante porque permitiu relacionar 

métodos ágeis a satisfação no trabalho afetando positivamente a qualidade do produto. 

Para Vargas (2016), o gerenciamento ágil surgiu para suprir a necessidade de gerencia 

sem burocracia, com desenvolvimento com qualidade e rapidez, porém o foco quase exclusivo 

nos processos de desenvolvimento do projeto, deixam áreas complementares ao projeto 

enfraquecidas quando não administrado pelos gestores gerando problemas na administração ou 

gerenciamento do processo de desenvolvimento do software, surgindo assim a necessidade de 

controle, nesse contexto, a compatibilização do Scrum com um método de gestão de projetos 

tradicional pode, facilitar a adoção do ágil e trazer benefícios  para a gestão de desenvolvimento 

de software. A autora, através de pesquisa qualitativa e bibliográfica, avaliou o equilíbrio entre 

o Scrum e os métodos de gestão de projetos: PMBOK e PRINCE2. A qualidade é elemento 

importante para todos, porém destacam-se algumas diferenças. No PMBOK o planejamento das 

ações de desenvolvimento e a realização de testes contínuos permitem a entrega de um produto 
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com a qualidade esperada, a documentação e o controle são elementos essenciais, o escopo deve 

ser definido durante o planejamento do projeto e aprovado pelo cliente, mudanças no escopo só 

podem ser realizadas após aprovação e o custo do projeto deve ser calculado mediante a 

formalização do escopo e análise dos requisitos. Seu foco é entregar o produto que foi planejado 

no início do projeto. No PRINCE2, o sucesso não está apenas na entrega com qualidade, mas 

também os benefícios percebidos pelo cliente, os critérios de aceitação do produto são definidos 

no início do projeto e alterações precisam ser aprovadas no controle de mudanças. As equipes 

são organizadas pelo gerente de projetos que tem autoridade sobre a equipe de desenvolvimento 

e é responsável pela organização e distribuição das atividades com foco nas metas de eficiência, 

preparação e planejamento, formando a base para a compreensão de todos os envolvidos sobre 

o business case do projeto, os métodos e os procedimentos. A gestão de risco tem participação 

ativa dos representantes do cliente. Contrariando algumas destas premissas, o Scrum, preza pelo 

feedback do cliente, sendo o foco da busca pela qualidade do produto, utiliza a comunicação 

verbal, sua documentação é simples focando apenas nos elementos mais importantes e o 

controle iterativo de escopo. O projeto é dividido em pequenas etapas chamadas de Sprints, 

onde em cada Sprint é revisado seus requisitos e definidos as funcionalidades que serão 

desenvolvidas e trabalhada com o product backlog para a estimativa de custos e distribuição 

das atividades, suas equipes são auto-organizadas. Apesar do Scrum poder ser utilizado sozinho, 

concluiu-se que o sucesso de um projeto depende de seu planejamento e utilização de práticas 

compatíveis com a filosofia da organização, assim, o método ágil deve se tornar parte da cultura 

organizacional e a gerência deve facilitar o desenvolvimento realizando a compatibilização do 

Scrum independentemente do método adotado PMBOK ou PRINCE2. 

Laanti (2014) estudou quais os princípios deveriam ser usados com o SAFe para gerar 

agilidade e sugeriram como estes princípios poderiam ser construídos. Como resultado da 

pesquisa encontraram uma lista contendo 21 princípios revisados por pares e acrescido de 

algumas sugestões de especialistas, onde a origem de cada um deles foi apresentada no artigo. 

A seguir a lista dos princípios levantados: (1) Conteúdo é a chave: Usar o feedback do usuário 

e o conhecimento intrínseco baseado na experiência; (2) Co-criação: Um problemas é resolvido 

melhor em grupo do que individualmente ; (3) Feedback é o combustível da aprendizagem: 

Avalie o feedback e faça mais o que gera melhores resultados; (4) Agilidade dos negócios: O 

interesse do usuário define o modelo de negócios e a frequência na entrega das releases; (5) 

Uso da automação: A automação alivia o esforço manual melhorando a produtividade; (6) 

Escalar utilizando Fractais: Use níveis de abstração mais altos e sistemas aninhados, como loops 

de controle aninhados; (7) Evite Explosões Combinatória: A complexidade é melhor resolvida 
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quando dividida; (8) Sequência para o rendimento máximo: Encontrar o rendimento máximo 

do portfólio, equilibrando o que pode ser feito em paralelo e o que deve ser feito em sequência; 

(9) Valorizar o conhecimento: Use os melhores especialistas para resolver os problemas mais 

complexos e importantes e dê espaço para a criatividade; (10) Nível de trabalho: Priorização, 

distribuição e eliminação de trabalho desnecessário, utilização do Kanban; (11) Simplicidade: 

Buscar a simplicidade nas soluções; (12) Situacionalidade: Nem todos os casos precisam ser 

tratados da mesma forma, use princípio de Pareto para evitar processos excessivamente 

complexos; (13) Controle os Processos não os itens: Criar regras simples para a tomada de 

decisões, em vez de controlar cada decisão individualmente; (14) Mentalidade de crescimento: 

faça mais e melhore o que criou sucesso; (15) Escute os funcionários, eles sabem todos os 

problemas: O valor é criado na linha de frente; (16) Descubra e use padrões : Seus problemas 

já foram resolvidos por alguém em algum lugar; (17) Inovação nos custos: Apresente solução 

com menores custos, valorize a flexibilidade nos investimentos; (18) Utilize o conhecimento 

tácito: Use o conhecimento das pessoas; (19) Aprendizagem entre as equipes: Crie 

conhecimento coletivo que compartilhem a mesma visão e ambição; (20) Velocidade é melhor 

do que a perfeição: Tolerar pequenas imperfeições. O ótimo é o inimigo do bom; (21) Prevenir 

problemas enquanto são pequenos: O sucesso esconde pequenos problemas, não os ignore. 

Os autores Bowen et al. (2014) acreditam que os desenvolvedores ágeis poderiam se 

beneficiar com um treinamento de métodos formais. A formalidade no desenvolvimento de um 

sistema de software pode torná-lo lento, porém a quantidade de erro é reduzida, tornando seus 

custos atraentes. Nos casos onde a segurança é um fator importante, a formalidade é a 

abordagem indicada. Uma especificação formal também fornece bases para realização de testes 

rigorosos, porém esta abordagem contrasta com a abordagem ágil de desenvolvimento de 

software, sendo mais iterativa com colaboração dos membros da equipe e a evolução dos 

requisitos com respostas rápidas às mudanças. A evolução de software e a conversão dos 

sistemas legados deve preservar suas funcionalidades sem afetar seriamente o desempenho, 

para atender a preocupação, com a evolução dos sistemas legados foi desenvolvida uma 

abordagem ágil combinada com as técnicas formais de especificações, melhorando a 

compreensão precoce, orientando o programador e auxiliando os testes adequados. Neste 

contexto, é mais provável o sucesso, com uso combinado do desenvolvimento ágil e o 

julgamento da engenharia experiente. 

Sundararajan, Bhasi e Vijayaraghavan (2014) exploraram as práticas de gerenciamento 

de riscos em um grande projeto de desenvolvimento de software ágil Scrum offshore e 

terceirizado, que foi executado por equipes geograficamente distribuídas e com fornecedores 
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diferentes, não sendo avaliado no artigo a distribuição de tarefas, gerenciamento de 

conhecimento, distribuição geográfica, estrutura de colaboração, distribuição cultural, relações 

de partes interessadas, infraestrutura de comunicação e configuração de tecnologia. Foram 

avaliados 66 fatores de riscos e para atender ao perfil de risco e as técnicas de resolução de 

riscos únicas para a adaptação da prática ágil no contexto offshore e terceirizados, sendo 

selecionados 20 fatores. Algumas práticas do método de desenvolvimento tradicional foram 

integradas ao método ágil formando um modelo híbrido. Incluído Sprint zero, prova de 

conceito, processos e procedimentos de teste, testes por unidade e testes finais. Os requisitos de 

negócio e funcionalidades foram definidos de forma detalhada, a arquitetura do sistema, o 

design do banco de dados, as interfaces do software e os critérios de aceitação para entrega 

foram definidos na inicialização do projeto. O projeto teve papéis como arquiteto, Scrum 

master, designer, desenvolvedor, testador, analista de negócios, especialista em testes, 

coordenador no local e facilitadores e alguns membros da equipe desempenharam mais de um 

papel. Houve uma combinação de estrutura plana adequada à cultura ágil e estrutura hierárquica 

necessária para a coordenação de grandes projetos. Contrariando à prática ágil, foi dado maior 

importância ao desempenho individual. Medidas adicionais para a retenção de conhecimento 

foram adotadas como documentação utilização dos processos CMMI nível 5, uso de diretrizes 

de documentação UML e utilização de repositório centralizado de documentos para 

compartilhamento.  Todos os membros da equipe foram treinados para entender os valores e 

princípios ágeis. Concluindo que os projetos ágeis são bons candidatos para o estudo realizado, 

se os riscos específicos a este tipo de projeto puderem ser identificados, avaliados e gerenciados. 

Papatheocharous e Andreou (2014), motivados pelo fato de que poucas pesquisas se 

concentraram na identificação dos fatores críticos que afetam a adoção ágil, os autores 

utilizaram pesquisa online, incluindo cinco seções: Informações pessoais, papéis, e experiência; 

Informações da empresa / organização; Membros da equipe e comunicação; Conhecimento e 

estratégias; e Adoção ágil, visando avaliar a adoção da abordagem ágil nas organizações de 

software em todo o mundo e suas implicações práticas no desenvolvimento e nos aspectos 

organizacionais e metodológicos. Investigaram as abordagens de desenvolvimento ágil através 

de três eixos principais: comunicação; gerenciamento de projetos e garantia de qualidade e 

validação e consideraram confiáveis os resultados obtidos já que os profissionais respondentes 

eram altamente experientes com mais de 10 anos de experiência.  Com relação a localização 

das equipes, foi identificado que não existe um padrão elas podem estar no mesmo ambiente ou 

distantes que irão trabalhar da mesma forma, o Scrum foi identificado como a metodologia 

preferida, seguido por abordagens customizadas, ou seja, adaptações específicas para o 
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ambiente das empresas. Os principais objetivos identificados foram a produção de software em 

todas as iterações/sprints/fases, o feedback imediato dos clientes, simplicidade, discussão dos 

objetivos do projeto em grupo e entregas software dentro do prazo. Identificado também que o 

paradigma ágil é adotado por equipes pequenas e grandes, a comunicação é realizada por 

diversas formas sendo que as mais utilizadas são as conversas face-a-face, e-mail e reuniões 

curtas. O desenvolvimento ágil também adota diversas estratégias de testes, reuniões stand-up 

e utilizam ferramentas para acompanhar o progresso através de relatórios de status. Com relação 

aos padrões de qualidade de software, foi identificado que apenas metade das equipes ágeis 

declararam que seguiram algum padrão como exemplo ISO9000, SPICE, CMM e CMMI. Os 

principais benefícios apontados foram a velocidade e a capacidade de gerenciar e priorizar 

mudanças de requisitos, e os principais motivos que geraram falhas de projetos ágeis estavam 

relacionados a falta de conhecimento ou experiência com abordagens ágeis e a resistência à 

mudança dos métodos de desenvolvimento tradicionais para o ágil. 

Wautelet e Kolp (2012) elaboraram um jogo para ensinar aos gerentes de projetos de 

software e aos estudantes de informática as habilidades necessárias para lidar com os processos 

de desenvolvimento. Porém, existem poucas abordagens sobre este aprendizado, apesar de 

existirem diversas metodologias de desenvolvimento de software, a grande maioria aprende nos 

cursos e livros ou nos projetos reais, onde as abordagens apresentam falhas. A teoria não destaca 

a dimensão prática e a aprendizagem empírica expõe a organização a erros e prejuízos. O jogo 

utilizou métodos Unified Process (UP) e ágil onde é avaliado as habilidades no gerenciamento: 

planejamento, custo, tempo, recursos, risco, qualidade, através de simulações de ameaças e 

oportunidades aleatórios não previstos, onde o jogador deve realizar análise de impacto e tomar 

decisões para que suas habilidades sejam avaliadas. O jogo habilita o indivíduo no 

gerenciamento do processo completo do software de forma adequada possibilitando o 

aprendizado das principais dimensões e conceitos de gerenciamento de projetos de software. 

Mahnic e Zabkar (2012) relatam a preocupação com a falta de controle de gestão na 

adoção de métodos de desenvolvimento de software ágeis, porém a medição deve ser realizada 

de forma transparente não interferindo na agilidade do processo de desenvolvimento. Os autores 

utilizaram um projeto Scrum para aplicar um modelo de monitoramento de desempenho, 

envolvendo diferentes stakeholders. As medições foram disponibilizadas em um repositório de 

medição, e para as considerações dos requisitos utilizaram a área de processo de medição do 

CMMI, e para avaliação da conformidade utilizaram o modelo COBIT. As medidas de 

progresso observadas foram: velocidade, quantidade de trabalho restante e índices de 

desempenho e custo. As medições geraram aprendizagem com os ciclos de planejamento 
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anteriores proporcionando melhoria nas estimativas. Assim, concluíram que houve grande 

vantagem em se medir o progresso dos projetos de softwares baseados em Scrum e que não 

houve trabalho administrativo adicional para realização das medidas, sendo a coleta de dados 

um processo valioso. 

Sutharshan (2011) alerta para problemas que surgem quando os desenvolvedores de 

diferentes culturas trabalham juntos. Os fatores humanos são componentes significativos que 

determinam o sucesso de um projeto, sendo a cultura importante em vários aspectos do negócio. 

Uma empresa deve interagir com pessoas: clientes, funcionários, fornecedores, stakeholders e 

a participação do usuário final também é fator importante no sucesso no projeto. Os Métodos 

ágeis foram projetados para melhorar o gerenciamento de equipe de projetos de software, sendo 

comum em grandes projetos, existirem equipes de diferentes localidades com diferenças 

culturais, estas diferenças geram expectativas diferentes e reações diferentes, o que pode gerar 

impacto no sucesso do desenvolvimento de software afetando a adoção de uma metodologia. O 

estudo correlacionou os atributos culturais e os princípios do método ágil, definidos no 

manifesto ágil, auxiliando a adequação do trabalho com equipe de projeto multicultural na 

realização de projetos de desenvolvimento de software com métodos ágeis. 

Lee e Yong (2010), através de estudo de caso de sucesso, onde foram utilizadas práticas 

integradas de desenvolvimento de software ágil e desenvolvimento de software distribuído, 

examinaram os desafios enfrentados por equipes de software distribuídas globalmente e 

pesquisaram as melhores práticas para apoiar o gerenciamento de projetos usando uma 

abordagem ágil distribuída. A maioria dos desafios enfrentados por estas equipes está 

relacionada à comunicação e à confiança. Construir uma base de confiança e respeito através 

das diferenças culturais e linguísticas é difícil como também o compartilhamento do 

conhecimento tácito. Portanto, é importante garantir uma participação justa e acessível para 

todos os membros da equipe, manter uma visão compartilhada e proporcionar transparência ao 

progresso para as partes interessadas, tanto dentro como fora da organização. O grupo de 

serviços globais implementaram o Scrum de alto desempenho com as práticas de engenharia 

XP onde foram abordados: Flexibilidade do processo; Empoderamento; Espaços de trabalho 

compartilhados; Conferência; e Coaching. Estas práticas foram adotadas para melhoria do 

processo solucionando problemas identificados na implementação anterior: 1) Falta de 

planejamento e comunicação entre a equipe global de produtos e equipes locais, e para ajustar 

este problema foi implementado um planejamento de Sprint. Antes de iniciar os projetos, a 

maioria das equipes internacionais utilizou "Sprint Zero" para coleta de dados e consolidação 

do conhecimento (visão, estratégia e escopo); 2) Baixa prioridade do projeto de localização e 
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equipes locais inexperientes, para solucionar este problema foi incorporado o Scrum ao 

processo de implantação com lançamentos iterativos. Houve a geração de oportunidades para 

que os membros da equipe aprendessem uns com os outros e incentivos ao trabalho 

colaborativo; 3) Gerente de projeto local responsável por múltiplas funções e para solucionar 

este problema, foi criado o papel do Scrum Master, que garantiu o empoderamento das equipes 

locais, o Scrum Master internacional e o Scrum Master local trabalhou na remoção de 

impedimentos, defendendo valores ágeis, protegendo a equipe de interferências externas e 

trabalhando como facilitador e construtor de consenso. 

Chow e Cao (2008) se basearam na literatura para classificar os fatores críticos de 

sucesso de projetos ágeis em cinco categorias divididas em 55 fatores entre falhas e sucessos. 

Após análise, os autores realizaram uma redução para 12 fatores principais e os associaram a 

quatro categorias: organização, pessoas, processos e técnicas, avaliando-os nas dimensões: 

Qualidade, Escopo, Tempo e Custo. O resultado da pesquisa realizada através de coleta de 

dados com abordagem quantitativa e realizada em 109 projetos ágeis de 25 países ao redor do 

mundo, permitiu que os autores concluíssem que, apesar da extensa lista preliminar, apenas 10 

hipóteses foram suportadas e os únicos fatores que podem ser chamados de fatores críticos de 

sucesso para projetos de desenvolvimento de software ágil são: Estratégia de entrega; Técnicas 

de engenharia de software ágil e capacidade da equipe. Outros três fatores podem ser 

considerados críticos, porém apenas em algumas dimensões: Processo de gerenciamento de 

projetos ágil de qualidade; Ambiente amigável; Forte envolvimento do cliente. 

Surdu e Parsons (2006) relatam sobre o desenvolvimento do software OneSAF - One 

Semi-Automated Forces, que foi desenvolvido para apoiar pesquisa, desenvolvimento e 

treinamento de futuros líderes militares dos EUA, utilizando técnicas ágeis, XP e tradicionais. 

Foi desenvolvido através de 26 empresas diferentes, onde processos, ferramentas e 

procedimentos foram estabelecidos, mantendo-se a preocupação com a melhoria contínua e 

busca de novas ideias. Assim, três fatores contribuíram para o sucesso do gerente do projeto:  o 

envolvimento da equipe no processo de desenvolvimento; a flexibilidade para estabelecer 

processos de desenvolvimento, integração e teste a partir das melhores práticas do setor; e 

pessoas tecnicamente qualificadas. Foi utilizado um ambiente integrado onde todas as equipes 

foram colocadas em uma única instalação. Como definido nos métodos ágeis, adotaram 

reuniões informais e deram ênfase a volatilidade dos requisitos adotando o desenvolvimento 

espiral, com entregas frequentes, assim os clientes evoluíam os requisitos e desejos à medida 

que visualizavam os protótipos de trabalho. A colaboração do cliente e a capacidade de resposta 

às mudanças geraram nos usuários confiança no processo e na equipe de desenvolvimento. Toda 
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mudança confirmada no sistema de gerenciamento de configuração era submetida a testes 

automatizados e o desenvolvedor e seu supervisor recebiam e-mails, em caso de falhas, para 

que pudessem adotar as medidas corretivas necessárias. Para cumprir as exigências do CMMI 

nível 5, foi necessária uma forte documentação, onde não só os processos eram documentados, 

mas também seus resultados, os artefatos que documentaram a adesão dos desenvolvedores, as 

pastas de desenvolvimento de software on-line, ferramentas de rastreamento, relatórios de 

problemas, defeitos, avaliações de pares e riscos, tudo foi disponibilizado na web, o que reduziu 

o peso sobre os desenvolvedores para o cumprimento do processo de documentação e permitiu 

flexibilidade na comunicação entre equipes. A mistura de técnicas ágeis, XP e tradicionais 

foram fundamentais no programa permitindo alcançar metas e objetivos técnicos. 
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3.3 ANÁLISE DO LEVAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS BASES PESQUISADAS 

 

Utilizando como base os artigos levantados, foram elaborados os quadros com os 

achados: métodos adotados Gráfico 1 e Quadro 5; Pontos positivos, negativos e de atenção 

Quadro 6 e no Quadro 7, as ações complementares necessárias durante a execução dos projetos. 

No Quadro 5 e Gráfico 1, pode-se observar que entre as metodologias ágeis declaradas, 

a mais utilizada é o Scrum e geralmente o processo de desenvolvimento de software é 

complementado por uma metodologia / framework de gerenciamento tradicional. 

 

 

Gráfico 1 - Métodos / Frameworks ágil 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 5 - Métodos / Frameworks identificados 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Outros 

Métodos/ 

Frameworks 

não declarados

Artigo Referência Ano Scrum Kanban SAFe XP Outros CMMI PMBOK PRINCE2 UML UP COBIT Outros Outros Não 

declarados

1 Al-Sakkaf, Hashim e Omar (2017) 2017             x

2 Dingsøyr et al. (2017) 2017     x       x  

3 Kulkarni et al. (2017) 2017     x       x  

4 Al-Aidaros e Omar (2017) 2017 x x            

5 Farid, Abd Elghany e Helmy (2016) 2016 x     x        

6 Nuottila, Aaltonen e Kujala (2016) 2016 x    x       x  

7 Tripp, Riemenschneider e Thatcher 

(2016)

2016             x

8 Vargas, L. M. (2016) 2016 x      x x      

9 Laanti (2014) 2014   x           

10 Bowen et al. (2014) 2014     x       x  

11 Sundararajan, Bhasi e 

Vijayaraghavan (2014)

2014 x    x x   x   x  

12 Papatheocharous e Andreou (2014) 2014              

13 Wautelet e Kolp (2012) 2012          x   x

14 Mahnic e Zabkar (2012) 2012 x     x     x   

15 Sutharshan (2011) 2011             x

16 Lee e Yong (2010) 2010 x   x x       x  

17 Chow e Cao (2008) 2008             x

18 Surdu e Parsons (2006) 2006    x x x      x  

Frequência 7      1        1     2      7       4       1          1            1     1     1        7      5                    

Métodos/Frameworks de 

Gerenciamento Agéis

Métodos/Frameworks de Gerenciamento Tradicionais
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No Quadro 6 são identificados os principais pontos positivos que estão relacionados às 

práticas codependentes, onde, a flexibilidade dos métodos ágeis é combinada aos métodos 

tradicionais, visando a garantir a satisfação e a expectativa do software produzido ao cliente. O 

ambiente aberto e participativo adotado pelos métodos ágeis favorece a criação do 

conhecimento tácito e a formação da cultura organizacional. A satisfação da equipe gera 

qualidade e afeta o desempenho do software produzido. Outros fatores também geram 

qualidade como: especificação, cronograma, trabalho em equipe, colaboração do cliente, 

identificação dos desafios / riscos, feedback, formação da base de conhecimento, velocidade, 

flexibilidade nos processos e mudanças de requisitos, simplicidade, padronização, autonomia 

das equipes, automação, prevenção de problemas, espaço de trabalho aberto, medição, 

estratégias de entregas, integração e testes. 

Porém deve-se considerar que nem todas as práticas ágeis precisam ser implementadas, 

podendo demandar muitos recursos desnecessários ou que produzam poucos resultados. Os 

métodos ágeis precisam de adaptação, em especial nos grandes projetos envolvendo equipes 

multidisciplinares. As falhas dos projetos de desenvolvimento de software estão associadas à 

falta de monitoramento, portanto, este é essencial para garantir a qualidade. Outros pontos 

também precisam de atenção como: documentação, treinamento, experiência e compromisso, 

comunicação e envolvimento dos Stakeholders, com atenção as suas diferenças culturais, 

arquitetura e design do software, integração do sistema e segurança. 
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Quadro 6 - Pontos de atenção, positivos e negativos identificados. 

 

Fonte: Elaboração própria 

  

Artigo Referência Ano Pontos Positivos Pontos Negativos Pontos de Atenção

1 Al-Sakkaf, Hashim e Omar 

(2017)

2017 Identificação de grupos de práticas codependentes, 

sendo identificados quatro:  Gerenciamento de 

projetos; Garantia da qualidade; Comunicação da 

equipe; Grupos incrementais e iterativos. Visando a 

maximização dos resultados .

A adoção completa do método ágil pode ser um 

excesso ou demandar muitos recursos

2 Dingsøyr et al. (2017) 2017 Utilização de combinação de métodos ágeis e 

tradicionais.

Envolvimento do cliente e equipes garantiu o 

desenvolvimento do software  em conformidade com 

as expectativas do negócio.

A utilização de ambiente aberto e reuniões informais 

favoreceu o compartilhamento do conhecimento e a 

formação da cultura organizacional.

Na adoção do método ágil no projeto foi identificado 

problema de comunicação entre  as novas áreas de 

comunicação e coordenação.

Os métodos ágeis precisam ser adaptados a grande  

projetos.

É necessário Identificar a necessidade de 

compreensão de como as metodologias ágeis afetam 

os projetos arquitetônicos em sistemas complexos.

Identificação da necessidade de monitoramento da 

qualidade.

Identificação de divergência de opiniões sobre a 

importância das diferentes fases do projeto.

3 Kulkarni et al. (2017) 2017 Identificação das práticas ágil que afetam o 

desempenho do desenvolvimento de software : 

Especificação, Cronograma, Trabalho em equipe, 

Colaboração do cliente e Desafios / risco.

4 Al-Aidaros e Omar (2017) 2017 Identificação da flexibilidade dos métodos ágeis. Identificação da necessidade de monitoramento, já 

que as falhas dos projetos estão relacionadas a falta 

de monitoramento.

5 Farid, Abd Elghany e Helmy 

(2016)

2016 Identificação de que a combinação das práticas ágeis 

e CMMI podem ser gerar benefícios para o projeto 

de desenvolvimento de software. Sendo apontado 

como melhores práticas: Sprint Planning,  reunião 

diária, retrospectiva, planejamento das releases  e 

product backlog.

Identificação de que os métodos ágeis não possuem 

práticas para atender ao CMMI nível 4 nos itens de 

planejamento e controle do orçamento do projeto, 

cálculo dos custos, práticas para gestão de riscos, 

planejamento e rastreamento do gerenciamento de 

dados e práticas para a aquisição de produtos de 

fornecedores.

Pontos Identificados nas Pesquisas Realizadas
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Quadro 6 (continuação) - Pontos de atenção, positivos e negativos identificados 

 

Fonte: Elaboração própria 

  

6 Nuottila, Aaltonen e Kujala 

(2016)

2016 Identificação dos desafios enfrentados por uma 

organização pública para adotar práticas ágeis sendo 

agrupados em sete categorias: Documentação; 

Educação, experiência e compromisso; Comunicação 

e envolvimento dos Stakeholders ; Funções nas 

configurações ágeis; Localização das equipes ágeis; 

Legislação; Complexidade da arquitetura de 

software  e integração de sistemas.

7 Tripp, Riemenschneider e 

Thatcher (2016)

2016 A pesquisa relacionou a satisfação no trabalho com 

métodos ágeis, sendo identificadas cinco 

características que influenciam a percepção dos 

trabalhadores: Significado da tarefa; Identidade da 

tarefa; Variedade de habilidades; Autonomia do 

trabalho; e Feedback, porém apenas a autonomia e o 

feedback estão relacionado ao gerenciamento de 

projeto ágil.

A satisfação do trabalho aumenta quando são 

combinadas práticas de gerenciamento de projeto ágil 

e práticas de desenvolvimento ágil.

8 Vargas, L. M. (2016) 2016 Identificação da importância do método ágil ser parte 

integrante da cultura organizacional. O seu 

gerenciamento pode ser realizado utilizando os 

princípios dos métodos de gestão de projetos como o 

PMBOK e PRINCE2 gerando mais qualidade ao 

projeto.

9 Laanti (2014) 2014 Identificação de 21 princípios que deveriam ser 

utilizados com o SAFe para gerar agilidade. 

Destacando-se o feedback  que gera satisfação, base 

de conhecimento e determina a frequência das 

entregas, velocidade, simplicidade, padronização, 

automação e prevenção de problemas.

10 Bowen et al. (2014) 2014 Identificado que o programador tem melhor 

orientação e os testes são mais adequados quando o 

ágil é combinado com técnicas formais de 

especificação.  

Identificado que quando o fator segurança é 

importante, o desenvolvimento ágil pode ser uma 

ameaça.
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Quadro 6 (continuação) - Pontos de atenção, positivos e negativos identificados 

 

Fonte: Elaboração própria 

11 Sundararajan, Bhasi e 

Vijayaraghavan (2014)

2014 Identificado que é possível executar projetos ágeis 

com equipes geograficamente distribuídas utilizando o 

gerenciando de riscos com processos do CMMI e 

UML.

12 Papatheocharous e Andreou 

(2014)

2014 Identificado que principais benefícios da metodologia 

ágeis são a velocidade e a capacidade de gerenciar e 

priorizar mudanças de requisitos

Identificado que os motivos que geraram falhas nos 

projetos ágeis estão relacionados com a falta de 

conhecimento ou experiência com abordagens ágeis e 

a resistência à mudança dos métodos de 

desenvolvimento tradicionais para o ágil

Identificado que apenas metade das equipes que 

utilizam metodologias ágeis seguem algum padrão o 

que pode gerar falta de padronização / normalização 

nas equipes ágeis

13 Wautelet e Kolp (2012) 2012 Os gerentes de projetos de software  devem estar 

capacitados e possuir habilidades de gerenciamento 

planejamento, custo, tempo, recursos, riscos e 

qualidade.

14 Mahnic e Zabkar (2012) 2012 Identificado grande vantagem ao realizar medições em 

projetos de softwares  baseados em Scrum utilizando 

processos de medição do CMMI e modelo COBIT.

A realização de medições não deve gerar trabalho 

adicional ao projeto.

15 Sutharshan (2011) 2011 Os atributos culturais pode gerar impacto na 

implementação da metodologia ágil.

16 Lee e Yong (2010) 2010 Identificação das melhores práticas para apoiar o 

gerenciamento de projetos ágil distribuído: 

Flexibilidade do processo; Empoderamento; Espaços 

de trabalho compartilhados; Conferência; e Coaching.

Problemas identificados: Falta de planejamento e 

comunicação entre a equipe.

Equipes inexperientes.

Gerente de projeto local responsável por múltiplas 

funções

Identificado que em equipes distribuídas as diferenças 

culturais e linguísticas podem gerar problemas de 

relacionada à comunicação e à confiança

17 Chow e Cao (2008) 2008 Utilizando as  dimensões: Qualidade, Escopo, Tempo 

e Custo, foi Identificado os fatores críticos de sucesso 

para projetos de desenvolvimento de software  ágil: 

Estratégia de entrega, Técnicas de engenharia de 

software  ágil e Capacidade de equipe.

Outros fatores podem ser considerados críticos, 

porém não atendem a todas as dimensões: Processo 

de gerenciamento de projetos ágil, ambiente de 

equipe ágil amigável e um forte envolvimento do 

cliente.

18 Surdu e Parsons (2006) 2006 Identificação de três fatores que contribuíram para o 

sucesso do gerente do projeto que utilizou técnicas 

ágeis e tradicionais:  o envolvimento da equipe no 

processo de desenvolvimento; a flexibilidade para 

estabelecer processos de desenvolvimento, integração 

e teste a partir das melhores práticas do setor e 

pessoas tecnicamente qualificadas.
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Foram identificadas também as ações complementares adotadas no gerenciamento de 

desenvolvimento de software ágil, representadas no Quadro 7.  As principais ações necessárias 

para o bom andamento do projeto foram: monitoramento, planejamento, gestão de risco, 

controle orçamentário e análise de custos, documentação e processo para gerenciamento de 

configuração, definição de processos para aquisição e de contratação de fornecedores, definição 

e inclusão de novos papéis de gerenciamento, treinamentos, design e projetos de arquitetura, 

processos de teste, integração e aceitação, controle de mudanças, especificação.  Algumas das 

ações complementares não estavam ligadas ao objetivo do projeto em si, mas em sua maioria 

visavam auxiliar na correção dos processos em pontos especificados, conforme detalhado no 

Quadro 7.  
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Quadro 7 - Ações complementares identificadas 

 

Fonte: Elaboração própria 

Artigo Referência Ano Ações Complementares Qual Objetivo da ação complementar

1 Al-Sakkaf, Hashim e Omar (2017) 2017  -  - 

2 Dingsøyr et al. (2017) 2017  -  - 

3 Kulkarni et al. (2017) 2017 Integração dos processos de desenvolvimento entre 

as equipes de metodologias de desenvolvimento 

tradicionais e as equipes ágeis.

Avaliar como as práticas ágeis afetam o 

desempenho do projeto

4 Al-Aidaros e Omar (2017) 2017 Monitoramento Suprir as falhas nos projetos causados pela 

falta de monitoramento, comunicação deficiente 

e falta de relatório sobre o status do projeto.

5 Farid, Abd Elghany e Helmy (2016) 2016 Planejamento 

Controle orçamentário

Gestão de riscos

Gerenciamento de dados 

Processo de aquisição de produtos de fornecedores.

Atender ao CMMI nível 4

6 Nuottila, Aaltonen e Kujala (2016) 2016 Incluído as figuras de gerente de projeto 

administrativo e proprietário de produtos TIC

Documentação

Treinamento formal e informal nas práticas e valores 

ágeis

Arquitetura de software  e integração de sistemas

Gerenciar planejamento, questões técnicas e 

requisitos.

Equilibrar a documentação formal e 

comunicação informal.

Motivação e comprometimento da equipe.

Integrar a arquitetura de software  dos vários 

sistemas existentes.

Pontos Identificados nas Pesquisas Realizadas
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Quadro 7 (continuação) - Ações complementares identificadas 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

7 Tripp, Riemenschneider e 

Thatcher (2016)

2016  -  - 

8 Vargas, L. M. (2016) 2016 Utilização de práticas compatíveis com a filosofia da 

organização (Planejamento, documentação, escopo 

definido e aprovado pelo cliente, critérios de 

aceitação, controle de mudanças, análise de custo, 

gestão de risco)

Equilibrar o Scrum com os métodos de gestão 

de projetos: PMBOK e/ou PRINCE2

9 Laanti (2014) 2014 Lista com 21 princípios Construir agilidade

10 Bowen et al. (2014) 2014 Especificações Orientar o programador e auxiliar os testes.

11 Sundararajan, Bhasi e 

Vijayaraghavan (2014)

2014 Sprint zero, prova de conceito, processos e 

procedimentos de teste, testes por unidade e testes 

finais.

Definição na inicialização do projeto de: Requisitos 

do negócio e funcionalidades, arquitetura do sistema, 

design do banco de dados, interfaces e critérios de 

aceitação.

Papéis definidos e combinação de estrutura plana e 

estrutura hierárquica

Importância ao Desempenho individual

Documentação utilizando repositório centralizado

Treinamentos

Gerenciamento dos riscos: identificar, avaliar e 

controlar

12 Papatheocharous e Andreou (2014) 2014  -  - 

13 Wautelet e Kolp (2012) 2012  -  - 
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Quadro 7 (continuação) - Ações complementares identificadas 

 

Fonte: Elaboração própria 

14 Mahnic e Zabkar (2012) 2012 Monitoramento de: quantidade do trabalho, 

desempenho e custo

Gerar aprendizagem com os ciclos anteriores 

proporcionando melhoria nas estimativas

15 Sutharshan (2011) 2011 Relacionar os fatores humanos e diferenças culturais 

dos stakeholders  aos princípios do método ágil.

Auxiliar a adequação do trabalho com equipe 

de projeto multicultural para potencializar o 

sucesso do projeto.

16 Lee e Yong (2010) 2010 Sprint Zero

Criados os papeis de Scrum Master internacional e 

os Scrum Masters locais 

Coletar dados e consolidar o conhecimento 

(visão, estratégia e escopo)

Defender os valores ágeis e proteger a equipe 

de interferências externas.

17 Chow e Cao (2008) 2008  -  - 

18 Surdu e Parsons (2006) 2006 Documentação dos processos e resultados: artefatos 

sobre a adesão dos desenvolvedores, pastas de 

desenvolvimento de software on-line, ferramentas de 

rastreamento, relatórios de problemas, defeitos, 

avaliações de pares e riscos

Atender ao CMMI nível 5
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3.4 CONSIDERAÇÕES PRELIMIRARES DA PESQUISA REALIZADA 

 

Nos trabalhos levantados que fazem parte do corpo dessa pesquisa foi identificado que 

todos os projetos obtiveram êxito, e que os métodos ágeis adotados de forma pura ou os híbridos 

trouxeram resultados satisfatórios para as empresas.  Porém a diversidade de métodos adotados 

pelas empresas reforça a necessidade de se estabelecer uma proposta de diretrizes, um guia de 

apoio a um processo de gerenciamento de desenvolvimento ágil, objeto dessa pesquisa. O PMI, 

nesse sentido, realizou uma publicação em 2017 de sua proposta de boas práticas para os 

projetos ágeis, estendendo o já conhecido PMBOK adotado por muitas empresas para modelos 

tradicionais.  
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Foi realizada uma pesquisa exploratória, onde segundo Gray (2012), busca explorar o 

que está acontecendo, através de pesquisa na literatura. Também foi feita uma pesquisa com 

especialistas, realizando abordagem qualitativa com levantamento de campo, onde o 

pesquisador coleta dados através de observações e entrevistas que utilizam perguntas abertas, e 

os dados obtidos através desta abordagem, podem ser considerados uma poderosa fonte para 

análise, buscando obter novas perspectivas sobre as questões pesquisadas.  

 

4.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi estruturada em sete etapas para atingir os objetivos deste estudo, 

conforme se segue: 

1ª Etapa – Realizada revisão da literatura através de uma pesquisa bibliométrica nas 

bases Scopus e Web of Science, visando obter artigos que fundamentassem a pesquisa de campo 

do presente estudo. 

2ª Etapa – Identificado os métodos / frameworks mais utilizados, pontos positivos, 

negativos e de atenção e as ações complementares utilizadas, a partir do levantamento 

bibliométrico. 

3ª Etapa – Realizado o desenvolvimento do questionário utilizando os fundamentos 

teóricos identificados na etapa anterior. 

4ª Etapa – Realizado um pré-teste do questionário com três especialistas em 

desenvolvimento ágil, com o objetivo de validar o mesmo. 

5ª Etapa – Realizada a coleta e tabulação dos dados obtidos através dos questionários 

respondidos; 

6ª Etapa – Realizada a análise dos resultados, geração de estatística descritiva e análise 

de conteúdo, identificando as diretrizes do gerenciamento da metodologia ágil. 

7ª Etapa – Realizada a consolidação, conclusão e perspectiva de trabalhos futuros. 
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4.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

Segundo Gray (2012), a pesquisa qualitativa muitas vezes trabalha com pequena 

amostragem de pessoas situada em contextos determinados, assim visa identificar casos ricos 

em informações, procurando identificar as características relevantes da pesquisa. Sendo assim, 

o presente estudo foi realizado com a aplicação do questionário em uma amostra não 

probabilística, por julgamento e acessibilidade, com 21 especialistas com experiência, que 

atuam em empresas de desenvolvimento de software e que utilizam metodologias ágeis. Não 

houve restrições nas equipes relacionadas ao nível, incluindo tanto níveis gerenciais quanto 

operacionais, conforme evidenciado por Laanti (2014), é importante escutar os funcionários por 

que eles conhecem todos os problemas. Também foi mapeado o perfil, por tempo de função da 

empresa, o porte da empresa onde trabalham e se possuem alguma certificação.  

 

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

As entrevistas foram realizadas através de coletas por e-mail, enviados para especialistas 

do Rio de Janeiro e São Paulo que contribuíram com a pesquisa. Para confecção do questionário 

foram seguidos os passos da dissertação de Nunes (2015), com perguntas abertas e fechadas, 

nesse caso, adotando segundo Likert (1932), utilizando a escala Likert nominal somente para 

as questões cinco e seis. O questionário foi construído tendo como base o corpo bibliográfico 

da pesquisa, conforme Erro! Fonte de referência não encontrada.. A questão 22 foi 

undamentada no novo guia ágil PMI (PMI, 2017). O questionário teve como objetivo entender 

como as empresas utilizam os métodos ágeis no desenvolvimento de software, quais foram os 

resultados obtidos; quais foram as ferramentas adotadas; quais foram as dificuldades 

encontradas; e quais são os pontos de atenção identificados durante a condução dos projetos, 

dentre outras perguntas. Antes do envio do questionário para os respondentes, foi realizado um 

pré-teste com três especialistas em desenvolvimento ágil, visando sua validação.  

Baseado nas respostas destes especialistas, o questionário foi ajustado, seguindo o 

modelo final, conforme registrado no apêndice, estando pronto para o envio para os 

especialistas de desenvolvimento de software ágil.  Com a finalidade de facilitar a adesão dos 

especialistas para responder ao questionário, estes não foram identificados, sendo nomeadas 

como “resposta 1 a 21”. 
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Quadro 8 - Fundamentação do questionário 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.5 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

As respostas das perguntas abertas foram analisadas através da análise de conteúdo, e 

que, conforme Gray (2012), com caráter mais dedutivo, trata em fazer inferências sobre dados 

coletados geralmente através de textos, podendo ser considerada uma arma potencialmente 

importante no arsenal do pesquisador, buscando identificar formas características com a 

localização de classes ou categorias. As perguntas abertas foram avaliadas, identificando um 

padrão, que foram apresentados em formato de gráficos, assim como na análise das perguntas 

fechadas, foi utilizada a estatística descritiva com gráficos de frequências, às vezes confirmando 

e outras negando as considerações identificadas na pesquisa da literatura. 

 

  

Artigo Referência Ano Questões

Perfil do respondente 1 a 6

Fundamentada no novo guia ágil PMI (2017) 22

1 Al-Sakkaf, Hashim e Omar (2017) 2017 10,15, 17, 23, 24, 26, 27

2 Dingsøyr et al. (2017) 2017 7, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 27

3 Kulkarni et al. (2017) 2017 7,8, 13, 15, 18, 19

4 Al-Aidaros e Omar (2017) 2017 10, 15, 17, 19

5 Farid, Abd Elghany e Helmy (2016) 2016 15, 16, 18, 21, 23, 24

6 Nuottila, Aaltonen e Kujala (2016) 2016 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 20, 25

7 Tripp, Riemenschneider e Thatcher (2016) 2016 11, 15, 17, 23

8 Vargas, L. M. (2016) 2016 7, 8, 15, 18, 20, 23, 25, 27

9 Laanti (2014) 2014 15, 23, 26

10 Bowen et al. (2014) 2014 7, 8, 15, 17

11 Sundararajan, Bhasi e Vijayaraghavan (2014) 2014 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 

25

12 Papatheocharous e Andreou (2014) 2014 9, 13, 15, 17, 25, 26

13 Wautelet e Kolp (2012) 2012 7, 8, 11, 12, 17, 18, 24, 27

14 Mahnic e Zabkar (2012) 2012 7, 8, 15, 17, 19, 24

15 Sutharshan (2011) 2011 14, 17, 23

16 Lee e Yong (2010) 2010 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 23

17 Chow e Cao (2008) 2008 15, 17, 18, 23, 24, 27

18 Surdu e Parsons (2006) 2006 7, 8, 13, 15, 20, 25
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

O questionário utilizado foi dividido em dois blocos, sendo que o primeiro avaliou o 

perfil do especialista e o segundo avaliou as áreas de conhecimento necessárias ao 

gerenciamento de projetos no desenvolvimento de software ágil. A pesquisa foi distribuída para 

62 especialistas que atuam em empresas de desenvolvimento de software no Rio de Janeiro e 

em São Paulo, durante os meses de fevereiro e março de 2018, recebendo apenas 21 

questionários respondidos, obtendo 34% de retorno. 

 

5.1 ANÁLISE DO PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

Nesta seção foi realizada a análise do perfil do respondente para avaliar a diversidade 

da amostra, sua experiência em desenvolvimento de software e a familiaridade com métodos 

ágeis.  

A primeira questão avaliou o porte da empresa com relação a quantidade de 

colaboradores (SEBRAE, 2013), sendo observado, conforme gráfico 2, que 72% dos 

respondentes trabalham em empresas de grande porte com mais de 99 colaboradores. Os demais 

se dividem igualmente nas empresas de médio porte de 50 a 99 colaboradores e em 

Microempresas com até nove colaboradores. Nenhum dos respondentes trabalha em empresa 

de pequeno porte entre 10 a 49 colaboradores. Considerando que a maioria dos respondentes 

trabalha em empresa de grande porte, existe uma tendência de grande diversidade cultural, 

aumentando o capital intelectual, proporcionando diversidade e melhorias nos processos, e, 

como dito na PMI (2017), em grandes organizações é possível combinar práticas de vários 

métodos fundamentais, reusar ou criar novos métodos, princípios e práticas. 
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Gráfico 2 - Porte da empresa  

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A segunda questão avaliou a função dos respondentes, sendo esta análise relevante, 

conforme Laanti (2014), escutar a equipe é importante, pois são eles que conhecem os 

problemas. Foi identificado conforme gráfico 3, que 54 % exercem função gerencial e 46 % 

exercem função operacional, este equilíbrio indica que os problemas e soluções são de domínio 

dos respondentes.  

 

 

Gráfico 3 - Função na empresa 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A terceira questão abordou a experiência do respondente em desenvolvimento de 

software e, conforme gráfico 4, é possível observar que 25 % dos respondentes possuem de 11 

a 15 anos de experiência, e 55% possuem mais de 15 anos de experiência. Assim, pode ser 

concluído que a grande maioria dos respondentes, possuem mais de 10 anos de experiência. As 

Operacional
46%Gerencial

54%

2) Qual sua função na empresa?
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respostas, em sua maioria, são de especialistas muito experientes, existindo uma tendência a 

confiabilidade do resultado da pesquisa. 

 

 

Gráfico 4 - Experiência em desenvolvimento de software  

Fonte: Elaboração própria 

 

A quarta questão verificou se existia experiência com certificações em desenvolvimento 

de software, sendo identificado equilíbrio na quantidade entre os que possuem alguma 

certificação e os que não possuem certificações, conforme mostrado nos gráficos 5 e 6. Dentre 

os que possuem certificações, destaca-se o MPS.BR, sendo que todos os que possuem CMMI 

também são certificados no MPS.BR.  

 

 

Gráfico 5 – Possui alguma certificação? 

Fonte: Elaboração própria 

 

Até 2 anos
10%

De 3 a 5 anos
10%

De 6 a 10 
anos
0%

De 11 a 15 
anos
25%

Mais de 15 
anos
55%

3) Quantos anos de experiência você possui na 

área de desenvolvimento de software?
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Gráfico 6 – Certificações  

Fonte: Elaboração própria 

 

A quinta questão avaliou a frequência da utilização do método ágil no desenvolvimento 

do software e, conforme o gráfico 7, o método ágil é utilizado regularmente por 47 % dos 

respondentes, e 43% o utiliza raramente. 

 

 

Gráfico 7 - Frequência de utilização do método ágil  

Fonte: Elaboração própria 

 

Finalizando a análise do perfil dos respondentes, a sexta questão analisou como os 

respondentes classificam a importância das características do método ágil, onde conforme o 

gráfico 8, é possível observar que 81% classificam o método como muito importante ou 

importante. 
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Gráfico 8 - Importância do método ágil  

Fonte: Elaboração própria 

 

Sendo interessante observar que, 64% do conjunto dos que não utilizam regularmente o 

método ágil, o classificaram como importante ou muito importante e os demais atribuíram 

alguma importância ao método, conforme gráfico 9. 

 

 

Gráfico 9 - Utilização x Importância  

Fonte: Elaboração própria 
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5.2 ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DO GERENCIAMENTO DO 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE UTIIZANDO O ÁGIL 

 

A questão 7 avaliou o método / framework ágil mais utilizado. No gráfico 10 é possível 

confirmar a preferência pelo Scrum, já identificado na revisão bibliográfica conforme o Gráfico 

1, seguida pelo KANBAN e XP, sendo que alguns especialistas combinam os métodos e 

frameworks, utilizando os processos que melhor se adaptam as necessidades da empresa. 

 

 

Gráfico 10 - Métodos / Frameworks ágil  

Fonte: Elaboração própria 

 

A questão 8 avaliou a utilização de métodos / frameworks tradicionais combinados ao 

método ágil, e apenas 10% dos especialistas não utilizam outros métodos, o que evidencia a 

necessidade de controles paralelos não previstos nas metodologias ágeis, esta necessidade 

também foi identificada na revisão bibliográfica onde no quadro 5, evidencia que também se 

utilizavam metodologias / frameworks como forma de complementar ao método ágil. O gráfico 

11 demonstra uma tendência à preferência pelo PMBOK, porém existe um equilíbrio entres as 

metodologias / frameworks complementares. 
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Gráfico 11 - Métodos / Frameworks combinados ao método ágil  

Fonte: Elaboração própria 

  

A questão 9 avaliou a localização das equipes de desenvolvimento ágil, conforme 

gráfico 12, pode ser observado que o método ágil está sendo utilizado independentemente da 

localização das equipes, não existindo preferência significativa para equipes de 

desenvolvimento locais. O que confirma Papatheocharous e Andreou (2014), quando se refere 

à localização das equipes, podendo estar ou não no mesmo ambiente, trabalharão da mesma 

forma. 

 

 

Gráfico 12 - Localização das equipes  

Fonte: Elaboração própria 

 

A questão 10 avaliou a comunicação das equipes, sendo a questão subdividida em quatro 

itens. No item A, foi questionado qual o tipo de comunicação é utilizado, sendo identificado no 

gráfico 13 que quase a totalidade dos respondentes utiliza tanto comunicação formal quanto 

informal. Atendendo ao manifesto ágil, Beck et al. (2001), em que a informação é transmitida 

através de conversas face a face. 
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Gráfico 13 - Tipo de comunicação  

Fonte: Elaboração própria 

 

No item B, é identificado, no gráfico 14, que 81% dos respondentes declaram já ter 

identificado algum tipo de problema na comunicação, destacando-se problemas relacionados à 

falta de reuniões diárias ou ao planejamento das reuniões, problemas com a comunicação com 

o cliente, retrabalho e responsabilidades mal definidas, priorizações paralelas e problema na 

divulgação da informação. 

 

Gráfico 14 - Identificação dos problemas de comunicação 

Fonte: Elaboração própria 

 

O item C avaliou a criação de um processo de comunicação. Neste item foram 

consideradas apenas as respostas dos especialistas que identificaram problemas na 

comunicação e, conforme gráfico 15, foi possível concluir que apesar dos vários problemas 

identificados, apenas 59% criaram um processo para tratar o problema. Dentre os processos 
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estão a realização de reuniões independentemente da participação de todos os membros da 

equipe, reuniões de gerenciamento de mudanças e esclarecimento de dúvidas e registro das 

mudanças. 

 

 

Gráfico 15 - Processo para resolver problema de comunicação  

Fonte: Elaboração própria 

 

O item D avaliou a adoção de um plano de comunicação para as equipes 

geograficamente distribuídas, sendo identificado, no gráfico 16, que a maioria, 78% adota um 

plano de comunicação, sendo preferencialmente utilizados e-mail e a vídeo conferências como 

ferramentas para viabilizar a comunicação, e mais recentemente, utilização de grupos de 

whatsapp com a equipe envolvida no Sprint, agilizando a comunicação. 

 

 

Gráfico 16 - Plano de comunicação para equipes distribuídas 

Fonte: Elaboração própria 

 

As respostas referentes a comunicação estão de acordo com a literatura, onde o PMBOK 

(PMI, 2017), na seção de Gerenciamento das Comunicações, prega que os membros da equipe 
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precisam de acesso a comunicação detalhada, frequente e rápida, porém a utilização apenas de 

comunicação formal, torna o processo mais lento. De acordo com Dingsøyr et al. (2017), a 

comunicação rápida em reuniões informais melhora a integração e aprendizagem, entretanto, 

deve-se atenção na divulgação da informação. Segundo Al-Aidaros e Omar (2017), uma das 

causas que provocam falhas nos projetos que utilizam métodos ágeis é a comunicação 

deficiente. 

A questão 11 avaliou as habilidades necessárias aos participantes de um projeto ágil 

sendo mais citado pelos respondentes, conforme gráfico 17, comunicação, o trabalho em 

equipe, a documentação, equipes auto gerenciáveis, comprometida e multidisciplinar e pró 

ativa, saber estimar prazos de forma assertiva. Sendo mencionadas também outras 

características como: Equipe colaborativa, experiente, criativa, flexível e ter conhecimento dos 

métodos ágeis e a gerência devem ser motivadora. Estando de acordo com a literatura, onde os 

autores Vargas (2016) e Kulkarni et al. (2017) citam as equipes auto organizadas,  Tripp, 

Riemenschneider e Thatcher (2016) apresentam a variedade de habilidades e autonomia do 

trabalho, e Dingsøyr et al. (2017) descreve sobre o compartilhamento de conhecimento, 

relacionamentos colaborativos e comunicação rápida informais e a autogestão. 

Dentro de comunicação foi detalhado a facilidade de comunicação, saber ouvir e 

compartilhar a informação, esclarecer as dúvidas, validar os requisitos, aceitar e receber críticas. 

 

 
 

Gráfico 17 - Habilidades necessárias 

Fonte: Elaboração própria 

 



67 

 

A questão 12 avaliou se houve ou não capacitação para a equipe, e, conforme gráfico 

18, é possível observar que apenas 40% realizaram a capacitação da equipe, onde diversas 

formas de capacitação / treinamento foram utilizadas como palestras, reuniões e feedback, 

treinamentos formais e disseminação do conhecimento em que os mais experientes orientam os 

mais novos, da mesma forma como defendido por Nuottila, Aaltonen e Kujala (2016), não 

devendo a equipe ficar limitada apenas aos treinamentos formais, e com a transferência do 

conhecimento é formado  a identidade organizacional definindo seu diferencial em relação as 

outras empresas. 

 

 

Gráfico 18 - Capacitação / Treinamento  

Fonte: Elaboração própria 

 

A questão 13 questionou sobre as ferramentas utilizadas pelos especialistas e foi 

subdividida em três itens. O item A avaliou as ferramentas de apoio ao desenvolvimento ágil, 

sendo identificado que são utilizadas ferramentas para gestão de projetos, planejamentos, 

custos, tarefas, comunicação, documentação, modelagem, timesheet, gerenciamento de testes e 

versão. As preferidas são MS-Project, ferramentas próprias, e-mail, Jira e MS-Office, conforme 

observado no gráfico 19. A diversidade de ferramentas apresentada está de acordo com 

Kulkarni et al. (2017), que indica que as ferramentas são utilizadas conforme as necessidades 

e características organizacionais. 
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Gráfico 19 - Ferramentas  

Fonte: Elaboração própria 

 

O Item B identificou que 79% dos especialistas consideraram as ferramentas utilizadas 

suficientes para controle dos projetos ágeis, e que 21% relataram falta de ferramentas para 

controle na documentação para versionamento dos requisitos e de controle de erros, conforme 

gráfico 20. 

 

 

Gráfico 20 - As ferramentas foram suficientes?  

Fonte: Elaboração própria 

 

O Item C, representada no gráfico 21, mostra que apenas 17% dos especialistas não 

puderam adotar ferramentas por questões de custo, sendo citadas o Redmine, ER-Studio e o 

Jira. 
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Gráfico 21 - Ferramentas e Custo  

Fonte: Elaboração própria 

 

A questão 14 identificou que os papéis mais utilizados nos projetos de desenvolvimento 

de software ágil são os de gerente de projeto, teste, programador, scrum master e product 

owner, conforme pode ser observado no gráfico 22. 

 

 

Gráfico 22 - Papéis utilizados no gerenciamento ágil  

Fonte: Elaboração própria 
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A questão 15 avaliou os pontos positivos na adoção do método ágil, conforme o gráfico 

23, sendo a velocidade citada por 31% dos especialistas como o principal benefício da adoção 

deste método. Todas as demais vantagens citadas no questionário foram também indicadas no 

quadro 6 da revisão bibliográfica. 

 

 

Gráfico 23 - Pontos positivos do método ágil 

Fonte: Elaboração própria 

 

A questão 16 avaliou os pontos negativos do método ágil e indica um paradoxo com 

relação a mudança do escopo, apesar de ser um dos princípios do manifesto ágil conforme Beck 

et al. (2001) e citado na questão 15 nos itens de conformidade e envolvimento do cliente, onde 

é identificada como vantagens. No gráfico 24, pode ser observado, que também é apontado 

pelos especialistas como uma desvantagem com 33% de citação. As mudanças de escopo 

também são citadas nas questões 10b e 10c como um problema de comunicação, onde foram 

criadas reuniões de gerenciamento de mudanças e esclarecimento de dúvidas e registro das 

mudanças. No entanto, 28% dos especialistas não encontraram pontos negativos no método 

ágil. 
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Gráfico 24 - Pontos negativos do método ágil 

Fonte: Elaboração própria 

 

A questão 17 avaliou os pontos de atenção na adoção do método ágil e, conforme gráfico 

25, o maior ponto de atenção está relacionado a equipe onde são citados a capacitação, 

comportamento, necessidade de definição dos papéis e gestão das equipes distribuídas. Atenção 

a estimativa do escopo e aos processos. 18% dos especialistas não identificaram nenhum ponto 

de atenção. 

 

 

Gráfico 25 - Pontos de atenção do método ágil  

Fonte: Elaboração própria 

 

A questão 18 avaliou a adoção de plano de gerenciamento de risco, conforme gráfico 

26, 60% dos especialistas não adotaram nenhum plano de gerenciamento de risco, dentre os que 
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adotaram, a maioria o utiliza baseado no PMBOK, também é citado a avaliação de desempenho 

e plano de volta. Farid, Abd Elghany e Helmy (2016), Vargas (2016) e Surdu e Parsons (2006) 

adotam gestão de risco como ação complementar ao método ágil baseado em metodologias / 

frameworks tradicionais. 

 

 

Gráfico 26 - Gerenciamento de Ricos e método ágil 

Fonte: Elaboração própria 

 

A questão 19 identificou que 70% dos especialistas utilizam monitoramento para avaliar 

a qualidade, desempenho e custo nos projetos de desenvolvimento de software ágil, conforme 

gráfico 27, assim como Dingsøyr et al. (2017) identificou a necessidade de monitorar a 

qualidade, e Al-Aidaros e Omar (2017) identificou a necessidade de monitorar o projeto para 

prevenir as falhas. As métricas utilizadas pelos respondentes são empregadas para monitorar a 

produtividade, o desempenho, os sprints, a qualidade do software entregue, o prazo e as 

alterações de escopo.  

 

 

Gráfico 27 - Monitoramento e método ágil 
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Fonte: Elaboração própria 

 

A questão 20 identificou que 70% das empresas utilizam ferramentas de gerenciamento 

de dados e documentação assim como Nuottila, Aaltonen e Kujala (2016), Vargas (2016), 

Sundararajan, Bhasi e Vijayaraghavan (2014) e Surdu e Parsons (2006), sendo citados MS-

Office, Enterprise Architect, GIT, SVN, Wiki, Sharepoint, Redmine, Jira e ferramentas 

próprias. 

 

 

Gráfico 28 - Gerenciamento de dados e documentação em método ágil 

Fonte: Elaboração própria 

 

A questão 21 identificou que menos da metade dos respondentes utiliza processo de 

aquisição e controle de fornecedores e terceirizados, como pode ser observado no gráfico 29. 

Na revisão bibliográfica, apenas Farid, Abd Elghany e Helmy (2016) identificou a necessidade 

desta prática. Sendo um processo de pouca importância, não apresentando muito detalhamento 

de como é realizado. 

 

Gráfico 29 - Processo de controle de fornecedores e método ágil 

Fonte: Elaboração própria 
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O gráfico 30 confirma que a grande maioria dos especialistas ainda não avaliou o ágil 

do PMI, provavelmente por ter sido uma publicação recente em setembro de 2017. 

 

 

Gráfico 30 - Guia ágil do PMI 

Fonte: Elaboração própria 

 

A questão 23 avaliou as principais ações de gerenciamento que determinam o sucesso 

de um projeto. As respostas dos especialistas foram agrupadas e foi identificado, conforme 

Gráfico 31, que o gerenciamento de projeto é o principal fator para o sucesso com 19% dos 

respondentes citando o planejamento e gerenciamento das atividades e entregas frequentes com 

gestão das prioridades. A qualidade foi apontada por 17% das respostas, sendo citado o acordo 

prévio dos padrões da qualidade citando os testes, o Test Driven Development (TDD), 

monitoramento da qualidade avaliando inclusive a satisfação do cliente. O gerenciamento de 

tempo foi citado por 14% dos respondentes com o monitoramento dos prazos. 12% indicam o 

gerenciamento das partes interessadas citando o comprometimento, colaboração e 

entendimento das demandas. O gerenciamento do escopo também é indicado por 12 %. A 

comunicação é citada por 10% das respostas indicando o feedback e a necessidade que a 

comunicação seja realizada de forma ágil. Este indicador confirma as seções do PMI (2017), os 

pontos positivos e as ações complementares identificadas na revisão bibliográfica. 
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Gráfico 31 - Fatores de sucesso em desenvolvimento de software 

Fonte: Elaboração própria 

 

O gráfico 32, mostra que 71% dos respondentes, identificaram que houve melhoria no 

resultado financeiro com a utilização do método ágil. O que indica vantagem financeira quando 

se adota este método no desenvolvimento de software. 

 

 

Gráfico 32 - Resultado financeiro e método ágil 

Fonte: Elaboração própria 

 

A questão 25 avaliou se é realizado o gerenciamento de requisito e de mudança, e 71% 

dos especialistas afirmam realizar esta prática, conforme Gráfico 33. Foi descrito pelos 

respondentes que este gerenciamento é realizado através de processos gerenciamento de 

mudança, realização de especificação técnica, avaliação de impacto e são utilizados softwares 
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para documentação, aprovação do cliente e rastreabilidade das mudanças. O manifesto ágil 

segundo Beck et al. (2001), é baseado na capacidade de responder as mudanças de forma mais 

rápida. Surdu e Parsons (2006) confirmaram a confiança no processo de desenvolvimento pela 

capacidade rápida das respostas às mudanças, porém neste estudo é possível observar que em 

algumas questões como 10b, 10c e 15, a mudança de escopo é citada pelos especialistas como 

um problema e identificaram a necessidade de realizar o gerenciamento de mudanças. 

 

 

Gráfico 33 - Gerenciamento de requisito e mudança 

Fonte: Elaboração própria 

 

A questão 26 avaliou a importância da utilização de padrões de codificação e, conforme 

gráfico 34, este padrão foi considerado importante por 86% dos respondentes, citando como 

vantagens da utilização desta prática: facilidade na manutenção, reuso, qualidade do código, 

redução do tempo de aprendizagem e melhoria da produtividade. Conforme Al-Sakkaf, Hashim 

e Omar (2017), esta é uma das práticas da gestão da qualidade selecionada entre as melhores 

para atender as necessidades da organização A qualidade foi o principal fator de sucesso citado 

pelos especialistas na questão 23. 
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Gráfico 34 - Utilização de padrão de codificação 

Fonte: Elaboração própria 

 

A questão 27 avaliou as práticas consideradas importantes para garantir a qualidade, e 

as respostas dos especialistas foram agrupadas e foi identificado, conforme gráfico 35, que teste 

é o principal fator para garantir a qualidade indicado por 31% das respostas dos especialistas 

com citações para: plano de teste, teste unitário, TDD, teste completo do sistema, teste 

automatizado, teste de aceitação e revisão de código. Os testes também são citados por Bowen 

et al. (2014), Sundararajan, Bhasi e Vijayaraghavan (2014) e Surdu e Parsons (2006). A 

padronização foi o segundo item de qualidade, sendo citado em 19% das respostas e indicaram 

a necessidade de se identificar, estabelecer e divulgar os padrões de processos, arquitetura, 

codificação e interface. Padrão foi um dos princípios identificado por Laanti (2014) e também 

citado por (PAPATHEOCHAROUS; ANDREOU, 2014).  

Também foram classificados como importante, na garantia da qualidade, o 

planejamento e entrega, que citou um bom levantamento com gestão do escopo e aprovação 

dos requisitos, o gerenciamento de configuração e versionamento do código, uma equipe unida, 

sincera que saiba ouvir e uma boa liderança, a comunicação com feedbacks e reuniões diárias, 

o monitoramento com o acompanhamento do desempenho do projeto, e monitoramento dos 

resultados, e a participação do cliente acompanhando todas as fases do projeto desde o 

levantamento do escopo até os testes e instalação. 
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Gráfico 35 - Práticas importantes para garantir a qualidade 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.3 RESUMO DA ANÁLISE 

 

Ao se realizar a análise do perfil dos respondentes, foi identificado que a maioria dos 

especialistas trabalha em empresas com mais de 99 funcionários, existe equilíbrio nas funções 

exercidas entre gerencial e operacional, em sua maioria possuíam mais de dez anos de 

experiência em desenvolvimento de software, e metade tem alguma certificação. O método ágil 

em desenvolvimento de software foi considerado importante pela grande maioria dos 

respondentes, que informaram ter conhecimento e estarem familiarizados com o método. 

Apesar deste fato, apenas metade dos respondentes o utiliza regularmente.  

O Agile Practice Guide PMI (2017), uma versão do PMBOK específico para 

gerenciamento ágil, ainda não foi avaliada pelos especialistas, pouco influenciando as opiniões 

deste estudo, apesar disso, as respostas podem ser consideradas significantes para a avaliação 

das diretrizes deste trabalho, já que os respondentes tem conhecimento e estão familiarizados 

com o método ágil.  

A maioria dos respondentes identificou resultado financeiro positivo quando o método 

ágil foi adotado no desenvolvimento de software sinalizando uma grande vantagem na adoção 

desta metodologia.  
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Analisando as respostas dos especialistas com relação ao gerenciamento de 

desenvolvimento de software ágil, pôde ser observado que existe uma preferência pelo método 

Scrum, seguido do Kanban e XP e que são utilizados métodos / frameworks tradicionais para 

dar suporte ao gerenciamento ágil.  

As equipes não estão restritas apenas ao desenvolvimento local, sendo também 

utilizadas equipes geograficamente distribuídas, entretanto não existe um padrão definido para 

a comunicação, obedecendo assim ao manifesto ágil, porém os especialistas identificaram 

problemas nesta prática, provavelmente pelo excesso de informalidade, e mesmo identificando 

tais problemas, para equipes locais não é usual criar processo de comunicação, já para as 

equipes geograficamente distribuídas esta prática passa a ser adotada. 

Vários foram os pontos positivos citados pela adoção do desenvolvimento ágil, dentre 

os principais estão a velocidade e o envolvimento da equipe, também foram citados a 

conformidade, maximização dos resultados, prevenção dos problemas, envolvimento com o 

cliente, simplicidade, padronização / reuso, conformidade e qualidade. 

Apesar de 28% dos especialistas não terem identificado nenhum ponto negativo, outros 

33% apontaram como ponto negativo, a mudança constante de escopo provocada pela intensa 

participação do cliente em todo o processo. Logo, apesar desta participação ser considerada 

fundamental ao método e um dos principais motivadores do manifesto ágil, permitindo que 

desvios no entendimento do escopo sejam identificados mais cedo, ela também provoca um 

efeito negativo, causando alguma confusão para a equipe com o excesso de mudanças no 

projeto. Foi identificada nesta pesquisa a adoção de registros e documentação do escopo para 

amenizar os impactos das mudanças. 

Como pontos de atenção, alertaram para a capacitação e o comportamento da equipe, a 

necessidade de papéis bem definidos e a estimativa do escopo que é afetada pelas constantes 

mudanças com participação ativa dos clientes e a necessidade de uma comunicação definida. 

São vários os papéis adotados para o desenvolvimento de software ágil, sendo que os 

mais citados pelos respondentes foram os de gerente de projeto, teste, programador, scrum 

master e product owner. 

As ferramentas para o gerenciamento de desenvolvimento de software ágil, são adotadas 

para controles diversos como gestão de projetos, planejamentos, custos, tarefas, comunicação, 

documentação, modelagem, timesheet, gerenciamento de testes e versão. Este conjunto de 

ferramentas foi considerado por 79% dos especialistas como suficientes, porém os outros 21% 

identificaram a necessidade de complemento com ferramentas para controle de documentação 

e versionamento dos requisitos.  
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O plano de gerenciamento de riscos não é adotado pela maioria dos respondentes, 

diferentemente do monitoramento e gerenciamento de documentação, que é utilizado por 70% 

dos especialistas, e o gerenciamento de requisito e mudança, que é realizado por 71%, através 

de especificação técnica e análise de impacto e aprovação do cliente. Menos da metade dos 

respondentes adotam um plano de aquisição, porém, entre os que adotam, não souberam 

explicar como é feito. 

Na opinião dos especialistas, as ações que contribuem para o sucesso de um projeto de 

desenvolvimento de software basicamente estão em controlar a qualidade utilizando técnicas 

diferentes de testes, gerenciamento do projeto, do tempo, dos stakeholders, do escopo e ter uma 

comunicação ágil. Confirmando esta posição, quando foram questionados sobre as ações para 

garantir a qualidade, citam diversas práticas como o teste, padronizações, planejamento e 

entrega, gerência de configuração, a participação da equipe e do cliente, comunicação e 

monitoramento. 

Para o padrão de codificação várias vantagens foram citadas como facilidade na 

manutenção, reuso, qualidade do código, redução do tempo de aprendizagem e melhoria da 

produtividade. 

Todas estas práticas são utilizadas pelos especialistas para gerar confiança e qualidade 

no processo de desenvolvimento. 

 

5.4 RELAÇÃO CAUSA E EFEITO 

 

Baseado na revisão da literatura e na pesquisa realizada, foi realizado um indicativo das 

principais causas identificadas de fracasso em projetos ágeis, conforme Figura 1. 
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Figura 1 – Diagrama Causa e Efeito: Motivo de Não Atingir Plenamente Objetivos do Projeto 

Fonte: Elaboração própria 
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6 PROPOSTA DE DIRETRIZES DE GERENCIAMENTO DA ADOÇÃO DO 

MÉTODO ÁGIL 

 

As diretrizes aqui definidas utilizarão como base as respostas da questão 23, que mesmo 

não sendo influenciado pelo Agile Practice Guide PMI (2017), obtiveram opiniões equivalentes 

sobre o que deve ser gerenciado durante o processo de desenvolvimento. Nesta questão foram 

avaliadas as principais ações de gerenciamento e as práticas importantes para garantir a 

qualidade, determinando o sucesso de um projeto de desenvolvimento de software adotando 

métodos ágeis.   

Comparativamente ao Agile Practice Guide PMI (2017), apenas um item de 

gerenciamento não foi citado na questão 23, o gerenciamento de aquisições, conforme Quadro 

9, sendo que, este último, quando questionado no item 21, sobre aquisição e controle de 

fornecedores e terceirizados, foi identificado que não é realizado pela maioria dos especialistas 

que participaram da pesquisa. Desta forma, não integrará as diretrizes definidas neste estudo. 

 

Processos de Gerenciamento PMBOK 

Ações de Gerenciamento 

Pesquisa (Questão 23)  

% Respostas Referenciando a 

Pertinência do Assunto 

Gerenciamento de integração Gerenciar Projeto (19%) 

Gerenciamento do Escopo Gerenciar Escopo (12%) 

Gerenciamento de Tempo Gerenciar Tempo (14%) 

Gerenciamento de Custos Gerenciar Custos (7%) 

Gerenciamento da Qualidade Gerenciar Qualidade (17%) 

Gerenciamento de Recursos do Projeto Gerenciar Recursos (5%) 

Gerenciamento das Comunicações Comunicação Ágil (10%) 

Gerenciamento de Riscos Gerenciar Riscos (5%) 

Gerenciamento de Aquisições Não referenciado 

Quadro 9 - Comparação ações gerenciamento 

Fonte: Elaboração própria 

 

As diretrizes não indicam qual metodologia ou framework utilizar, mas sim pontos 

observados na adoção um método ágil, visando atingir os objetivos de forma satisfatória, e em 

algumas das diretrizes são referenciadas as ferramentas mais utilizadas conforme a pesquisa. 
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As ações de gerenciamento no desenvolvimento de software ágil seguem, em grande 

parte, processos tradicionais de gerenciamento, com modificações em alguns pontos como, por 

exemplo, o escopo. A combinação das diversas linhas de gerenciamento: qualidade, escopo, 

prazo, custo, comunicação ágil, recursos necessários ao projeto e riscos, formam a sustentação 

do gerenciamento de um projeto, conforme constatado na pesquisa, e representado na Erro! 

onte de referência não encontrada.. Em particular, nos projetos ágeis, o processo de 

gerenciamento é mais crítico, dado sua característica acelerada. 

 

 

Figura 2 - Diretrizes Gerenciamento Ágil 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

6.1 DIRETRIZES 

 

As diretrizes foram definidas e detalhadas de acordo com a análise das respostas das 

questões realizadas neste estudo e baseada na revisão de literatura. Um ponto observado na 

pesquisa, é que em todos os processos de gerenciamento há uma recomendação para adoção de 

ferramentas que permitam o gerenciamento de cada processo, possibilitando registros e 

consultas de forma automatizada e de fácil acesso. Na questão 13A, são indicadas as 

ferramentas mais utilizadas referenciadas pelos especialistas pesquisados. As diretrizes não irão 

seguir a linha básica de um projeto e sim a linha de importância definida pelos especialistas 

como mais relevantes na questão 23, Gráfico 31: gerenciar projeto (19%); gerenciar a qualidade 

(17%), gerenciar o tempo ou prazo (14%), gerenciar partes interessadas (12%), gerenciar 
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escopo (12%), gerenciar comunicação de forma ágil (10%), custo(7%), riscos(5%) e 

recursos(5%); não que outros processos referentes a gerenciamento não sejam importantes ou 

que não devem ser observados. 

 

 

6.1.1 GERENCIAR É PRECISO 

 

Gerenciar o projeto de desenvolvimento é um importante fator de sucesso de um projeto 

e deve ser realizado utilizando uma metodologia que seja a mais adequada para a empresa, 

combinada ou não com outras técnicas. A falta de gerenciamento, conforme referenciado por 

Mahnic e Zabkar (2012), é um dos problemas identificados. A utilização de mais de um 

framework ou metodologia ou guia de boas práticas, pode e deve ser realizado sempre que se 

julgar necessário, segundo Dingsøyr et al. (2017), seja determinado pela cultura da empresa ou 

por ter maior controle sobre alguns dos processos de gerenciamento, conforme referenciado 

também por Al-Sakkaf, Hashim e Omar (2017). Caso não haja nenhuma preferência, deve-se 

adotar o método Scrum, que foi o mais referenciado na questão 7 pelos especialistas 

entrevistados.  

 

6.1.2 GERENCIAR QUALIDADE 

 

A qualidade é um tripé baseado no equilíbrio entre escopo, prazo ou tempo e custo, 

sendo um importante fator para o sucesso do projeto, conforme referenciado por Chow e Cao 

(2008) em sua pesquisa. Vargas (2016) também referenciou a importância da qualidade para 

um projeto. Identificar as necessidades do projeto é de fundamental importância para atender 

as expectativas do cliente, criar padrões, organizar, treinar e garantir que a equipe trabalhe da 

mesma forma escalonando a produtividade, gerando maior agilidade e garantindo a qualidade 

no resultado do produto, alguns pontos observados por Bowen et al. (2014). A qualidade muitas 

vezes é negligenciada pelas equipes, conforme pesquisa de Papatheocharous e Andreou (2014). 

Prezando pela qualidade, testes devem ser realizados para prevenir os erros e o monitoramento 

auxilia na identificação prévia dos problemas, permitindo que ações possam ser adotadas para 

ajustes dos problemas. Para atender a estas demandas identificadas nas questões 11, 13, 19, 20, 

23, 26 e 27, baseado na revisão da literatura, tem-se as principais recomendações identificadas: 
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 Realizar uma reunião de explanação da importância da qualidade para os envolvidos no 

projeto devido ao problema das equipes não adotarem ou não se preocuparem na adoção 

de um padrão de qualidade, conforme referenciado por (PAPATHEOCHAROUS; 

ANDREOU, 2014).  

 Realizar controle das priorizações: é importante atender a todas as priorizações e devem 

ser controladas para que não gerem priorizações paralelas, conforme identificado na 

questão 10B, de forma que seja possível atender a todas as demandas e não gerar excesso 

de atividades e stress para a equipe. Laanti (2014) cita as priorizações para gerar 

agilidade e Kulkarni et al. (2017) a satisfação do cliente.  

 Definir métricas para avaliar a satisfação do cliente, conforme questão 23 e referenciado 

por Beck et al. (2001), sendo esta também a primeira premissa do manifesto ágil. As 

métricas são válidas e importantes para o direcionamento da aferição da qualidade 

esperada, sendo essa uma ação de monitoramento que permitirá identificar problemas e 

adotar ações corretivas, antes da apresentação do produto ao cliente. A necessidade de 

um maior controle foi referenciado por (MAHNIC; ZABKAR, 2012).  

 Definir, divulgar e treinar a equipe de desenvolvimento sobre os padrões de projeto, 

codificação, arquitetura e interface, conforme referenciado nas questões 26 e 27, como 

observado por Bowen et al. (2014). Uma atividade de treinamento, realizada através de 

jogos, foi proposta por Wautelet e Kolp (2012), que obteve resultados positivos e deve 

ser observada.  

 Definir e detalhar junto com o cliente, quais as prioridades, definindo quais tarefas 

devem ser atendidas dentro da iteração e as tarefas definidas devem estar de acordo com 

a capacidade produtiva do time e devem ser de curta duração. É necessário garantir que 

o time não tenha dúvida com relação ao que deve ser desenvolvido, conforme 

referenciado por (AL-SAKKAF; HASHIM; OMAR, 2017).  

 Realizar reuniões diárias: prática identificada por Al-Sakkaf, Hashim e Omar (2017) e 

Farid, Abd Elghany e Helmy (2016), reuniões realizadas diariamente e de curta duração, 

envolvendo a equipe para identificar prioridades, o que foi concluído, o que será feito e 

se existe algum impedimento a ser resolvido.  

 Identificar quais as lições foram aprendidas na última iteração, seus pontos positivos, 

negativos e o que precisa ser feito para que os problemas não voltem a acontecer. O 

feedback da equipe é importante para a formação da cultura organizacional, referenciado 

por (TRIPP; RIEMENSCHNEIDER; THATCHER, 2016).  
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 Definir e realizar testes unitários, TDD (Test Driven Development), funcionais, 

automatizados, de aceitação e revisão de código. Conforme detalhado nas questões 23 

e 27. Segundo os especialistas, o item teste foi o fator mais citado na garantia da 

qualidade, também sendo citado por Bowen et al. (2014), Sundararajan, Bhasi e 

Vijayaraghavan (2014) e Surdu e Parsons (2006), devido a sua importância na 

percepção do resultado do projeto pelos usuários finais, e não devem ser negligenciados 

ou realizados de forma incompleta.  

 

6.1.3 GERENCIAR O TEMPO 

 

O tempo, um dos tripés básicos da qualidade, deve ser observado que o mesmo esteja 

corretamente balanceado, conforme referenciado por Chow e Cao (2008). Caso contrário 

poderá gerar problemas na condução do projeto, para tanto deve-se planejar as atividades e as 

entregas, realizando controle para que sejam realizadas no prazo acordado, conforme definido 

nas iterações e preconizado pelo manifesto ágil, referenciado por Beck et al. (2001), que devem 

ser de curta duração, princípio básico dos métodos ágeis. Nas entrevistas e revisão da literatura 

foram identificadas as recomendações a seguir.  

 Utilizar ferramentas para controlar as tarefas e timesheet e realizar o monitoramento dos 

prazos versus as atividades realizadas, conforme referenciado por 

(PAPATHEOCHAROUS; ANDREOU, 2014) e (SURDU; PARSONS,  2006).  

 Realizar o planejamento contínuo das iterações, que devem ser de curta duração, com a 

participação do time, atendendo as priorizações definidas e com entregas frequentes. 

Atendendo ao terceiro princípio ágil Beck et al. (2001), segundo Jordão et al. (2015), 

PMI (2017), Al-Sakkaf, Hashim e Omar (2017). De acordo com Dingsøyr et al. (2017), 

o planejamento contínuo garante o alinhamento entre as necessidades do negócio e o 

desenvolvimento do software. A participação dos clientes no planejamento foi 

identificada como fator importante no sucesso do projeto por Sutharshan (2011), 

Nuottila, Aaltonen e Kujala (2016), Surdu e Parsons (2006), Bowen et al. (2014). As 

respostas apresentadas na questão 23 indicam que entregas frequentes com gestão das 

prioridades apresentam bons resultados.  

 

 

6.1.4 GERENCIAR O ESCOPO 
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O escopo é outro pilar do tripé básico da qualidade, deve ser observado que o mesmo 

esteja corretamente balanceado, conforme referenciado por Chow e Cao (2008), e deve estar 

diretamente relacionado a gestão das mudanças, que é um dos princípios do manifesto ágil, 

segundo Beck et al. (2001), mas deve ser observado que na questão 16 foi relacionado como 

um ponto de desvantagem a mudança de escopo, logo deve ser bem controlado. 

A questão 25 identificou que gerenciamento de requisito e de mudanças são realizados 

pela maioria dos especialistas; e a questão 17 cita como um dos pontos de atenção, para as 

questões 10b e 10c, como uma grande fonte de problema de comunicação. Para atender as 

expectativas do cliente é necessário entender de forma macro o problema a ser resolvido e as 

expectativas finais do software, definindo o escopo macro do projeto. No entanto, não existirá 

conhecimento dos detalhes de todo o projeto, estes serão construídos ao longo do seu ciclo de 

vida. Para gerenciar o escopo e desenvolver um software que atenda às necessidades, é 

necessário que a cada iteração do software seja incrementado com a participação e feedbacks 

do cliente, possibilitando os ajustes necessários para atender as novas necessidades e mudanças 

nos requisitos. Para tanto, seguem as seguintes recomendações: 

 Realizar Sprint Zero: Processo adotado por Sundararajan, Bhasi e Vijayaraghavan 

(2014) e Lee e Yong (2010), e citado nas respostas dos especialistas nas questões 23 e 

27, através da identificação de realização de planejamentos. O Sprint Zero trará visão 

macro do que será construído, através de coleta de dados, entendimento do escopo, 

estratégia e planejamento das iterações.  

 Realizar mudanças atende ao segundo princípio ágil, conforme Beck et al. (2001), elas 

geram vantagens competitiva e confiança dos usuários, sendo apontado como grande 

benefício do método ágil por diversos autores de acordo com o quadro 6, e seu 

gerenciamento é realizado pela maioria dos especialistas, conforme questão 25. 

Entretanto, foi identificado na questão 16, que uma quantidade exagerada de mudanças 

sem controle gera confusão entre a equipe. Para atender a esta controvérsia, é 

aconselhável definir os momentos em que as solicitações de mudança não podem ser 

realizadas, para não interferir no desenvolvimento em andamento. Um Sprint já definido 

e em andamento não deverá permitir mudanças, estas seriam realizadas no próximo 

Sprint. Aceitar e controlar as mudanças é uma atividade inerente ao gerenciamento de 

projetos, com importância referenciada no manifesto ágil, por Papatheocharous e 

Andreou (2014) e Vargas (2016), entretanto deve ser claramente definido o momento 

de sua execução, e quando as mesmas não poderão ser solicitadas.  
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 Realizar o gerenciamento de configuração e versionamento do código, conforme 

referenciado na questão 27 e por Surdu e Parsons (2006), neste processo todos os 

componentes do sistema serão identificados e controlados através do versionamento do 

código, identificando seus relacionamentos e registrando um histórico, permitindo a 

rastreabilidade das mudanças. 

 

6.1.5 GERENCIAR AS PARTES INTERESSADAS 

 

A colaboração com o cliente no processo é uma das premissas do manifesto ágil, 

referenciado por Beck et al. (2001). É recomendado o gerenciamento das partes interessadas, 

com comprometimento, colaboração e entendimento das demandas. O envolvimento, apoio e a 

participação ativa dos stakeholders ao longo do projeto trarão contribuições positivas e 

contribuirão para o sucesso do projeto. Em contrapartida, caso exista alguma resistência dos 

envolvidos, estes podem provocar seu fracasso. Portanto, é necessário identificar e classificar 

as partes interessadas e entender suas expectativas. 

 

6.1.6 GERENCIAR COMUNICAÇÃO DE FORMA ÁGIL 

 

É recomendado priorizar a comunicação face a face, saber ouvir e compartilhar a 

informação, esclarecer as dúvidas, aceitar e receber críticas através dos feedbacks. Estas 

características contribuirão para a base de conhecimento e formação da cultura organizacional, 

porém é aconselhável que os registros deste aprendizado sejam realizados formalmente 

utilizando controles ágeis. As reuniões devem ser planejadas e de curta duração, deve-se 

documentar o que foi acordado com o cliente, definir as responsabilidades e divulgar as 

informações em local de fácil acesso. Ao se identificar problemas na comunicação, é 

recomendado que um processo ágil seja estabelecido para que o mesmo problema não se torne 

recorrente. Em caso de equipes geograficamente distribuídas, um plano de comunicação deve 

ser definido, conforme referenciado em pesquisa de (SUNDARARAJAN; BHASI; 

VIJAYARAGHAVAN, 2014).  

Jordão et al. (2015) referenciou que agilidade, inovação e adaptação como fatores 

críticos de sucesso no gerenciamento, e nesse contexto as ferramentas são de extrema 

importância, pois visam registrar os planejamentos e as mudanças, documentação, modelagem, 

testes e controles de erros, artefatos e suas versões, conforme levantado nas questões 13b, 20 e 

27, bem como estabelecer os meios de comunicação que serão adotados no projeto. 
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A manutenção da documentação, preocupação como apresentado nessa pesquisa, 

quadro 7 e questões 11, 13 e 2, deve ser definida e mantida, bem como os meios de consulta. A 

sua padronização, conforme referenciado por Sundararajan, Bhasi e Vijayaraghavan (2014) é 

uma prática importante.  Esses ativos são importantes e necessários para manter a qualidade do 

projeto.  

 

6.1.7 GERENCIAR CUSTOS 

 

O controle dos custos do projeto se faz necessário para mantê-lo no orçamento estimado, 

conforme identificado pelos especialistas que utilizam ferramentas e monitoramento para 

realizar seu controle, apesar do manifesto ágil não citar sua necessidade. A natureza do 

desenvolvimento ágil tem como características a flexibilidade e a mudança, o que implica que 

não é previsível, não sendo tarefa fácil detalhar os custos diante das inúmeras mudanças.  

Bowen et al. (2014) referencia que essa atividade tem sido realizada baseada nos sprints, que 

possuem como base o product backlog do projeto. Na pesquisa foi identificado nas questões 

13A e 19 e no quadro 7, a importância da análise dos custos, e que a mesma foi realizada como 

uma ação complementar e necessária.  

 

6.1.8 GERENCIAR RISCOS 

 

O quadro 7 indica que a gestão de risco foi adotada como uma prática complementar 

necessária por alguns autores, porém nem sempre os riscos são gerenciados em projetos ágeis, 

conforme identificado na questão 18, onde a maioria dos especialistas informaram não realizar 

este gerenciamento, provavelmente, não sendo considerados um ponto de atenção devido a 

participação ativa do cliente e as entregas constantes, permitindo uma rápida identificação de 

problemas e uma resposta rápida com mudanças e ajustes no projeto, antes que o risco se torne 

uma ameaça. Dentre os especialistas que informaram realizar o gerenciamento de risco, o fazem 

baseados nas práticas PMBOK, o que pode configurar uma potencial perda na agilidade. No 

entanto, houve uma sinalização sobre a necessidade de gerenciar os riscos na questão 23, Farid, 

Abd Elghany e Helmy (2016), Vargas (2016) e Surdu e Parsons (2006) também referenciam 

que adotam a gestão de risco como ação complementar ao método ágil baseado em 

metodologias / frameworks tradicionais, para atender a esta necessidade e usando como base o 

quadro do PMI (2017), que cita que os riscos devem ser identificados, analisados e gerenciados 

durante cada iteração.  
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6.1.9 GERENCIAR RECURSOS 

 

Os recursos do projeto estão implícitos em vários dos princípios do manifesto ágil 4, 5, 

8, 11 e 12 Beck et al. (2001). Sutharshan (2011), em sua pesquisa, alerta que os fatores humanos 

são componentes significativos que determinam o sucesso de um projeto, também alinhada com 

a questão 17, onde os especialistas citam como ponto de atenção a equipe. Assim, as 

características, comportamento e habilidades dos participantes de um projeto de 

desenvolvimento de software ágil precisam ser observadas. Os recursos humanos, quando bem 

administrados e motivados, podem determinar o sucesso do projeto. É necessário planejar os 

recursos necessários ao projeto, definir os papéis e identificar meios de maximizar o potencial 

de cada integrante da equipe, assim como realizar capacitação e treinamento da equipe. Estas 

ações auxiliarão em melhor produtividade e resultado do projeto, assim, como ter disponível 

equipamentos e ferramentas que auxiliem no gerenciamento e execução do mesmo. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa foi possível observar que o gerenciamento 

de desenvolvimento ágil utiliza muitos controles do desenvolvimento tradicional, porém o 

objetivo deste estudo não era evidenciar que o método ágil é melhor que o tradicional ou vice-

versa. Foi identificado, que vários autores combinam os métodos e frameworks tradicionais, 

com o objetivo de complementar o gerenciamento de desenvolvimento de software ágil, 

alcançando uma melhor qualidade e maior controle sobre o processo deste desenvolvimento. 

Também se identificou que a maioria dos respondentes declarou melhoria financeira na adoção 

dos métodos ágeis, gerando vantagem competitiva.  

Vários foram os pontos positivos dos métodos ágeis citados pelos respondentes, 

destacando-se a velocidade, conformidade com as expectativas do negócio, maximização dos 

resultados, prevenção dos problemas e simplicidade. Os pontos negativos se confundiram com 

os pontos de atenção sendo citados em ambas as questões. Dentre os principais itens 

identificados estão a equipe, a comunicação, a documentação e o excesso de mudanças. 

Entretanto a mudança é fator fundamental ao método ágil. Aceitar e atender as mudanças não 

é uma opção.  

A metodologia ágil prioriza o cliente e as mudanças, entretanto ficou evidente que 

gerenciamento e controle são necessários à qualidade e a satisfação das partes interessadas. 

Controlar é uma necessidade, entretanto, os controles não podem ser rígidos nem complexos 

como na metodologia tradicional, neste caso a essência do método em prezar a agilidade 

deixaria de existir.  

O velho jargão “o cliente tem sempre razão” também é válido para o desenvolvimento 

de software. Construir o que se pede é uma necessidade, e se o cliente identificar que mudanças 

se fazem necessárias ou mudar de opinião sobre prioridades e características nas 

funcionalidades, o projeto precisa ser adaptado para incorporar essas mudanças e entregá-las 

com qualidade e no prazo esperado. Assim, a participação ativa das partes interessadas se torna 

essencial ao projeto. 

Apesar da participação ativa do cliente ter sido identificada como fator fundamental ao 

sucesso dos projetos de desenvolvimento de software ágil, sua participação excessiva provoca 

excesso de mudanças nos requisitos, o que pode gerar alguma confusão no entendimento da 

equipe. Portanto é necessário que se estabeleça limites quanto ao momento em que a permissão 

para realização de mudanças termina e quando podem ser reiniciadas. 
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A adoção de metodologias ágeis irá atender de forma dinâmica as mudanças, através de 

entregas em iterações curtas e identificação de novas necessidades, no entanto, o gerenciamento 

do projeto foi identificado como necessário ao longo do seu ciclo de vida, para manter a 

qualidade e seus pilares: escopo, custo e tempo, assim os processos da metodologia tradicional 

foram adaptados para permitir este controle. Mesmo utilizando metodologia ágil e priorizando 

o cliente, é preciso gerenciar. 

As diretrizes de gerenciamento desenvolvimento de projetos de software que adotam o 

método ágil foram propostas de forma a atender os principais processos de gerenciamento: 

projeto, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos, comunicação e riscos.  

Conclui-se que gerenciar é essencial para que o produto final seja entregue com maior 

qualidade, atendendo as expectativas das partes interessadas. Para tanto foi identificado que 

para realizar controles com agilidade é necessário: definir a metodologia a ser adotada no 

desenvolvimento; definir a forma de comunicação, os papéis, as características, comportamento 

e habilidades necessárias a equipe para atender ao projeto; definir os recursos de acordo com o 

que foi acordado; definir o papel de cada membro; realizar treinamento e capacitação da equipe; 

com atenção para não gerar excesso de tarefas; definir as ferramentas adequadas e os padrões 

de desenvolvimento, que irão suportar o projeto de forma que gere agilidade sem 

burocratização.  

É preciso controlar e documentar o escopo e as mudanças permitindo consultas futuras, 

assim como planejar, monitorar e controlar os custos que também estarão em constante 

mudança devido à natureza ágil do projeto 

Para manter a qualidade também é necessária a realização de diversos testes; definir 

diversas métricas; e monitorar o projeto, adotando medidas corretivas ao longo de sua vida, o 

que permitirá a conclusão do mesmo com sucesso. As entregas em ciclos curtos permitirão os 

ajustes necessários reduzindo os riscos do projeto, o que não significa que os riscos não devam 

ser monitorados e controlados. 

Sugere-se a criação de um questionário com perguntas fechadas, a partir dos resultados 

desta pesquisa, para ser enviado aos especialistas, via Linkedin. Outra proposta seria a 

realização de uma pesquisa com os clientes, visando entender suas percepções sobre os métodos 

ágeis, o seu gerenciamento e suas sugestões de melhoria.  
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APÊNDICE: QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA PESQUISA 

Questionário enviado por e-mail 

 

Apresentação 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

O questionário a seguir é parte integrante da minha pesquisa de Mestrado em sistemas de Gestão 

na UFF – Universidade Federal Fluminense, e sua opinião é importante neste levantamento. 

Assim, peço sua contribuição, respondendo as questões a seguir referente ao gerenciamento de 

projetos quando são adotadas práticas ágeis no processo de desenvolvimento de software. Este 

instrumento de pesquisa é composto de 30 questões onde é estimado duração de 20 minutos 

para serem respondidas. Garantimos a confidencialidade quanto ao conteúdo das respostas. 

Agradeço antecipadamente sua colaboração.  

 

Perfil do respondente 

1) Qual o porte da empresa onde trabalha?  

 Microempresa – até 9 colaboradores 

 Empresa de Pequeno porte – de 10 a 49 colaboradores 

 Empresa de Médio porte – de 50 a 99 colaboradores 

 Empresa de Grande porte – mais de 99 colaboradores 

2) Qual sua função na empresa? 

 Operacional  Gerencial  

3) Quantos anos de experiência você possui na área de desenvolvimento de software? 

 Até 2 anos 

 De 3 a 5 anos 

 De 6 a 10 anos 

 De 11 a 15 anos 

 Mais de 15 anos 

4) Você ou a empresa possui alguma certificação de desenvolvimento de software (CMMI, 

MPS-BR)? 

 Não 

 Sim. Quais? _____________________________________________________ 

5) Em relação aos métodos de desenvolvimento ágeis (escolha uma das opções) 

 Nunca utilizou 
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 Nunca utilizou, mas pretende utilizar 

 Utiliza raramente 

 Utiliza regularmente 

 Utilizou, mas não utiliza mais. Por que? ______________________________ 

_______________________________________________________________ 

6) Como classificaria as características dos métodos ágeis? 

 Nenhuma importância 

 Pouca importância 

 Média importância 

 Importante 

 Muito importante 

 

Questões 

 

7) Em caso de adotar métodos/frameworks ágeis quais são utilizados? 

 Scrum  XP  KANBAN  SAFe 

Outros: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8) Em caso de adotar métodos/frameworks tradicionais combinados aos métodos ágil, 

indicar quais? 

 CMMI  PMBOK  PRINCE2  UML  RUP  COBIT 

Outros: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9) Qual a localização geografica das equipes? 

 Geograficamente distribuídas  Local (presencial) 

10) Comunicação 

a) Qual o tipo de comunicação é utilizado? 

 Formal  Informal  Ambos 

b) Já identificou algum problema de comunicação? 

 Não 

 Sim. Quais? _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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c) Foi criado algum processo para solucionar o problema de comunicação? 

 Não 

 Sim. Quais? _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

d) Foi adotado algum plano de comunicação para as equipes geograficamente 

distribuídas? 

 Não  Sim 

  

11) Quais são as habilidades que a empresa identificou (se identificou) necessárias para os 

participantes para um projeto ágil? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

12) Houve algum plano de capacitação / treinamento? 

 Não 

 Sim. Quais? _____________________________________________________ 

 

13) Ferramentas 

a) Quais as ferramentas de apoio foram utilizadas para controle do projeto? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

b) Foram suficientes? Se não, O que faltou? 

 Sim 

 Não. O que faltou? _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

c) Houve alguma ferramenta que foi avaliada como útil, mas não foi adotada por 

questões de custo?  

 Não 

 Sim. Qua(is)? ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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14) Quais os papéis foram adotados nos projetos de desenvolvimento utilizando 

metodologias ágeis? 

 Product Owner  Scrum Master  Gerente de Projetos 

 Arquiteto  Designer  Programador 

 Teste  Controle e Métricas 

Outros: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

15) Quais foram os pontos positivos na adoção dos métodos ágeis? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

16) Quais foram os pontos negativos na adoção dos métodos ágeis? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

17) Quais foram os pontos de atenção na adoção dos métodos ágeis? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

18) Houve adoção de algum plano de gerenciamento de riscos? 

 Não 

 Sim. Qua(is)? ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

19)  É utilizado monitoramento para avaliar a qualidade, desempenho e custo?  

 Não 

 Sim. Qua(is) métrica(s) foram adotadas? ______________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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20) A empresa utiliza ferramentas para gerenciamento de dados e documentação?  

 Não 

 Sim. Qua(is)? ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

21) A empresa possui processos de aquisição e controle de fornecedores e terceirizados? 

 Não 

 Sim. Qua(is)? ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

22) Você já avaliou o Ágil do PMI? 

 Não 

 Sim. Qual a sua opinião? __________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

23) Na sua opinião quais ações de gerenciamento determinam o sucesso de um projeto de 

desenvolvimento de software? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

24) Houve melhoria no resultado financeiro quando se adotou os métodos ágeis?  

 Não  Sim 

25) Realiza algum gerenciamento de requisito e de mudanças? 

 Não 

 Sim. Qua(is)? ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

26) Considera importante a definição e utilização de padrões de codificação? 

 Não 

 Sim. Por que? ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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27)  Quais as práticas são consideras importantes para garantir a qualidade? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


