
 

Um estudo de caso sobre as percepções de profissionais de Tecnologia da 

Informação durante a transição de um modelo de processo tradicional para 

ágil 

A case study on the perceptions of Information Technology professionals during 

the transition from a traditional to an agile process model 

 

Thales de Souza Machado* 

Yule Trannin Ximenes** 

 

Resumo 

Este artigo de conclusão de curso propõe-se a identificar e analisar as percepções individuais              
(comportamentos, sentimentos, dificuldades, entre outros) que se mostram mais frequentes no           
processo de transição entre métodos tradicionais e ágeis de trabalho no contexto de             
desenvolvimento de software de uma empresa de grande porte. Este trabalho tem como             
motivação a crescente adoção de modelos ágeis de trabalho em empresas de grande porte e a                
necessidade de investigação dos aspectos humanos envolvidos nestes cenários. Dessa forma, o            
diferencial desta pesquisa é oferecer uma perspectiva voltada para o aspecto individual das             
pessoas envolvidas no processo, permitindo que sejam identificadas e analisadas ideias e            
sentimentos formados através de percepções individuais. Esse objetivo é atingido através da            
análise qualitativa da fala de quatro profissionais da área de Tecnologia da Informação da              
empresa estudada em relação às suas percepções nesse contexto. Para o levantamento das             
questões de entrevista foi utilizado o método GQM (Goal, Question, Metric) e a análise dos               
dados coletados foi realizada de acordo com procedimentos da Teoria Fundamentada, visando            
identificar tópicos emergentes dentre as visões expostas pelos entrevistados. Assim,          
destacaram-se os seguintes tópicos no contexto da transição: benefícios percebidos para a            
equipe, dificuldades enfrentadas e soluções para essas dificuldades. Ao considerar o caráter            
recente da transição na empresa estudada e os benefícios percebidos, percebe-se que muitas             
das dificuldades enfrentadas podem ser mitigadas através das soluções propostas pelos           
profissionais entrevistados. Outras dificuldades, como a adaptação de áreas externas à área de             
T.I. à nova forma de trabalho, serão abrandadas com o passar do tempo, conforme processo de                
renovação da cultura organizacional. 
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Abstract 
 
This paper aims to identify and analyze which individual perceptions (behavior, feelings,            
difficulties, among others) are more frequent in the transition process between traditional and             
agile methods in the context of software development in a large company. The motivation for               
this work is due to the observation of the growing adoption of agile work models by large                 
companies and the human aspects involved in this scenario. Thus, the particularity of this              
research is to offer a perspective focused on the individual aspect of each person involved in                
the process, allowing the ideas and feelings formed through individual perceptions to be             
identified and analyzed. This objective is achieved through the qualitative analysis of the             
speech of four professionals in the Information Technology area of a large company in              
relation to their perceptions about a transition from a traditional development model to an              
agile development model. To survey the interview questions, the GQM (Goal, Question,            
Metric) method was used and an analysis of the collected data was carried out according to                
procedures of the Grounded Theory method, aiming to identify emerging topics among the             
views exposed by the interviewees. Thus, the following topics were highlighted in the context              
of the transition: perceived benefits for the team, difficulties faced and solutions to these              
difficulties. When considering the recency of the transition in the studied company and the              
benefits perceived, it is clear that many of the difficulties faced can be mitigated after               
applying solutions proposed by the interviewees. Other difficulties, such as the adaptation of             
areas outside the IT to the new way of work, will be eased with time, alongside the renewing                  
organizational culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 Contextualização 

 
Na década atual, usuários têm buscado softwares personalizados e direcionados a eles            

e, neste mesmo período, diversas pequenas empresas surgem a partir de ideias que atendem a               

estas demandas. As grandes empresas que produzem software, mais estabilizadas e           

experientes, perceberam a necessidade de se adaptar para continuarem gerando resultados.           

Dito isto, muitas dessas grandes empresas, que trabalham prestando serviços diretamente às            

pessoas físicas, têm adaptado sua cultura organizacional e passam a adotar modelos de             

trabalho mais transparentes para se manterem atualizadas. Estas migrações são caracterizadas           

como um desafio quando postas em prática (HOLZ et al., 2019). 

Neste trabalho, foi analisado o processo de transição de cultura em uma dessas grandes              

empresas produtoras de software que sentiram a necessidade de renovar a forma como             

trabalham. Como consequência dessa mudança, a área de Tecnologia da Informação teve seus             
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modelos de trabalho alterados, permanecendo em adaptação até o presente momento. Neste            

caso, a empresa utilizava modelos mais tradicionais no desenvolvimento de seus projetos,            

conforme descrito na seção 4, e teve muitas de suas equipes e projetos migrados para um                

modelo ágil de trabalho. 

Essa alteração no modelo de trabalho não influencia apenas em como as atividades             

serão executadas, mas também no relacionamento entre os membros das equipes e das áreas              

da empresa. Isso fica claro em metodologias ágeis como o Scrum (SCHWABER e             

SUTHERLAND, 2017) em que não existe a figura do Gerente de Projeto, presente nos              

processos tradicionais de desenvolvimento. Ou seja, não há um ponto focal de tomada de              

decisões e centralização de informações, mas sim uma estrutura que deve suportar a             

transparência, a auto gerenciabilidade dos integrantes das equipes, entre outros aspectos. 

 

1.2 Motivação 

 
Este trabalho tem como motivação a crescente adoção de modelos ágeis de trabalho             

em empresas de grande porte e a necessidade de investigação dos aspectos humanos             

envolvidos nestes cenários. Esta motivação despertou o interesse dos proponentes pelo           

processo de transição para o desenvolvimento ágil e pelo desejo de entender, através do ponto               

de vista dos profissionais afetados pela transição, quais foram as percepções geradas por esse              

processo. 

Esse interesse se dá pelo fato dos proponentes atuarem em empresas de grande porte               

que passaram ou estão passando por uma migração dos modelos de trabalho. Dado que ambos               

possuem experiência profissional no processo tradicional, acompanhar esta migração os          

incentivou a buscar entender a visão do indivíduo.  

Foi identificado, nos trabalhos relacionados presentes na seção 3, que muito se            

discorreu sobre a visão de líderes e características percebidas numa visão macro sobre o              

processo de transição, sem que houvesse uma análise qualitativa de dados colhidos a partir da               

visão pessoal dos profissionais participantes da transição. 

Assim, sentiu-se a necessidade, conforme citado, de analisar as percepções dos           

profissionais de forma individual e qualitativa, pois entendeu-se que a percepção pessoal            

visando uma análise qualitativa, não é uma abordagem frequentemente utilizada. 
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1.3 Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é identificar e analisar as percepções humanas —            

comportamentos, sentimentos, dificuldades, entre outros — que se mostram mais frequentes           

no processo de transição entre métodos tradicionais e ágeis de trabalho, de forma a identificar               

tópicos emergentes neste contexto. 

Os tópicos identificados foram interpretados de acordo com a visão fornecida pelos            

participantes, considerando o contexto no qual estão inseridos. Também são avaliados de            

forma comparativa em relação à abordagem tradicional, a fim de permitir a análise correta dos               

pontos levantados, sejam negativos ou positivos, para que seja possível concluir se foram de              

fato consequências do processo de transição. 

 

1.4 Metodologia 

 

Para a realização deste trabalho, foram feitas pesquisas bibliográficas a fim de            

identificar trabalhos relacionados a este. Entretanto, muitos dos estudos possuíam maior           

relação com as visões macro de líderes de equipe e de empresas como um todo, sem                

considerar aspectos pessoais e individuais de membros da equipe. 

Assim, foi realizada uma pesquisa qualitativa com profissionais que estão passando           

pelo processo de transição a fim de coletar dados sobre suas percepções individuais através de               

entrevistas semiestruturadas. As entrevistas foram feitas de forma remota e individual,           

gravadas e transcritas manualmente.  

Para a formulação das questões da entrevista foi utilizado o método GQM (Goal,             

Question, Metric), formulado por Basili (1993). Esse método foi escolhido pois prevê a             

criação de um objetivo (Goal) que todas as perguntas pretendem alcançar; questões            

(Question) que derivam do objetivo principal e métricas (Metric) definidas para avaliar as             

respostas dadas a cada pergunta. 

Para a análise qualitativa da transcrição das entrevistas foram utilizados          

procedimentos da Teoria Fundamentada (STRAUSS e CORBIN, 1998). No processo de           

codificação dos termos das entrevistas, as falas dos quatro participantes foram avaliadas            

pergunta a pergunta e, posteriormente, os códigos gerados foram analisados em conjunto para             

a criação de categorias e subcategorias relacionadas. Por fim, as categorias e relações geradas              

foram interpretadas em sua totalidade e a análise geral foi disposta na seção 7 deste trabalho. 
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1.5 Organização do Trabalho 

 

Os conceitos necessários para o entendimento deste trabalho foram discutidos na seção            

2. Para isso, foram apresentados os modelos de desenvolvimento de software tradicionais e             

ágeis. Na subseção relacionada aos modelos tradicionais, foi descrito com mais detalhe sobre             

o Processo Unificado, metodologia base para o modelo tradicional de trabalho da Empresa A.              

Na segunda subseção, sobre metodologias ágeis, foram descritos os princípios nos quais as             

metodologias ágeis se baseiam. Posteriormente foi detalhada a metodologia Scrum          

(SCHWABER e SUTHERLAND, 2017), utilizada como base para desenvolvimento do          

modelo ágil da Empresa A. 

Na terceira seção foram descritos três estudos relacionados, selecionados devido às           

suas semelhanças em relação ao objetivo proposto para o presente trabalho.  

A quarta seção foi dedicada à introdução do perfil da Empresa A e de suas               

metodologias de trabalho. Foi descrito sobre a metodologia desenhada e aplicada no período             

anterior à migração, baseada no Processo Unificado (PRESSMAN, 2011). Já o modelo de             

trabalho ágil, formulado para a transição, foi baseado em metodologias como o Scrum             

(SCHWABER e SUTHERLAND, 2017), o Kanban (ANDERSON, 2010), o Extreme           

Programming (BECK, 1999) e o Design Sprint (BANFIELD et al., 2015). 

A descrição da metodologia utilizada se encontra na quinta seção, que discorre sobre a              

abordagem GQM (BASILI, 1993) utilizada para formulação das questões de entrevista. Estas            

questões compuseram o roteiro de entrevista semiestruturada. Também se discorreu sobre a            

forma como as entrevistas foram conduzidas, sobre como foi definida a população e a              

amostragem para seleção dos entrevistados e, finalmente, como os dados foram coletados            

através das entrevistas. 

A terceira seção expõe os procedimentos utilizados para a análise, de acordo com a               

Teoria Fundamentada (STRAUSS e CORBIN, 1998) e como estes procedimentos foram           

aplicados para realizar a avaliação qualitativa dos dados coletados. Também foi descrita a             

aplicação da codificação aberta e da codificação axial 

A sétima seção apresenta, principalmente, os resultados encontrados através da          

análise qualitativa dos dados coletados. Além disso, foi descrito o perfil dos entrevistados na              

primeira subseção e quais foram os benefícios e dificuldades encontrados no processo de             

migração, conforme percepção dos entrevistados. 
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Por fim, na última seção foram elucidadas as conclusões em relação ao            

desenvolvimento deste trabalho. Ademais, foram apresentadas as limitações do presente          

trabalho  e sugestões de trabalhos futuros neste contexto.  

 

2 PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

Nesta seção expomos as abordagens dos métodos mais clássicos de desenvolvimento,           

derivados da engenharia de software e sua origem que data desde a revolução industrial; os               

métodos ágeis de desenvolvimento de software, sua origem e suas variantes; de que forma              

ambos são executados e como costuma ser o processo de adaptação de um para o outro. 

Será apresentada uma visão geral sobre as metodologias de gerência e           

desenvolvimento de software. Além disso, serão explicitados os processos prescritivos,          

considerados mais tradicionais, e processos mais adaptativos, considerados ágeis, que são           

mais recentes, originados após a publicação do manifesto ágil (BECK et al., 2001). 

 

2.1 Processos tradicionais de desenvolvimento de software 

 

2.1.1 Introdução 

 

Originalmente, modelos de processo prescritivos foram propostos com o objetivo de           

trazer ordem ao caos existente na área de desenvolvimento de software. A história tem              

demonstrado que esses modelos tradicionais proporcionaram uma considerável contribuição         

quanto à estrutura utilizável no trabalho de engenharia de software e forneceram um roteiro              

razoavelmente eficaz para as equipes de desenvolvimento de programas de computadores           

(PRESSMAN, 2011). Como exemplos de modelos de ciclo de vida tradicionais, é possível             

destacar o modelo cascata, modelos evolucionários, modelos em espiral e o processo            

unificado, por exemplo. 

De acordo com Pressman (2011, p. 40), um processo “é um conjunto de atividades,              

ações e tarefas realizadas na criação de algum produto de trabalho” e uma metodologia de               

processo “estabelece o alicerce para um processo de engenharia de software completo, por             

meio da identificação de um pequeno número de atividades estruturais aplicáveis a todos os              

projetos de software, independentemente de tamanho ou complexidade.” (PRESSMAN, 2011,          

p. 40). Dessa forma, Pressman (2011) lista cinco atividades presentes em uma metodologia de              
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processo genérica para engenharia de software, formando uma base para o desenvolvimento            

de qualquer aplicação independente da complexidade, descritas a seguir: 

A fase de comunicação é a inicial por permitir que se inicie o relacionamento com o                

cliente que deseja um software. É considerada um parte vital do projeto pois é neste momento                

inicial no qual são definidas as prioridades do cliente. 

Em seguida, inicia-se a etapa de planejamento, na qual ocorre o levantamento de             

requisitos junto ao cliente, são feitas as estimativas e o cronograma é definido. É nesta etapa                

que é utilizada, mais frequentemente, a disciplina de engenharia de software para            

levantamento de atividades técnicas, de testes e modelagem de requisitos. 

A modelagem é a terceira fase, que consiste na construção de um “esboço” com uma               

visão prévia de como seria o produto final, mas ainda sem nenhuma arquitetura técnica              

desenvolvida. Nesta fase, os requisitos podem ser revistos de acordo com a necessidade do              

cliente, com o objetivo de determinar o escopo e necessidade final do projeto. 

Finalizada a modelagem, após a aprovação da solução apresentada pelo cliente,           

inicia-se a etapa de construção. Nesta fase é feita a escrita de código e são realizados testes de                  

acordo com a necessidade do projeto. É comum que esta etapa tome mais tempo, pois nela                

estão presentes riscos e imprevisibilidades relacionada a fatores internos, como reescrita de            

código, falhas apontadas pela equipe de teste, ou de fatores externos à equipe, como alteração               

de requisitos pelo cliente, o que pode acarretar em grandes mudanças estruturais no código. 

A última etapa é a de implantação ou emprego, na qual o software é entregue ao                

cliente, avaliado e na qual há um feedback por parte deste cliente sobre o projeto para                

avaliação. Esta entrega pode ser parcial ou completa. 

 

2.1.2 Processo Unificado 

 

Este modelo surgiu com o objetivo de solucionar alguns dos sintomas presentes nos             

projetos de software, como a inabilidade dos profissionais de desenvolvimento em entender a             

necessidade dos usuários finais, a dificuldade de se lidar com a mudança de requisitos e a                

criação de softwares de difícil alteração ou extensão (KRUCHTEN, 2004). Buscou-se, na            

concepção deste modelo, unir práticas que foram consideradas importantes para o           

atendimento às necessidades de seus clientes. Algumas destas práticas envolvem a utilização            

dos casos de uso, foco centrado na arquitetura modular, além de utilizar iterações e realizar               

entregas incrementais, segundo Kruchten (2004). 
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A concepção desse modelo une um sistema de controle de desenvolvimento de            

software à linguagem UML (Unified Modeling Language, ou Linguagem para Modelagem           

Unificada em tradução livre), entre outras características que, segundo Kruchten (2004),           

garantem que este modelo é vivo e que garante a manutenção constante com as melhores               

práticas de desenvolvimento, sustentando um processo sólido de definição de arquitetura.  

Durante a execução deste modelo, conforme demonstrado visualmente na Figura 1, o            

ciclo de vida do projeto é seguido em duas dimensões. O eixo horizontal representa o tempo e                 

o ciclo de vida do projeto e o eixo vertical representa as disciplinas que agrupam logicamente                

as atividades. 

 

Figura 1 - Fases do Processo Unificado. 
Fonte: Kruchten, 2003. 

 

Esse processo se inicia com a fase de iniciação realizada com o cliente, onde é feito o                 

planejamento iterativo e incremental além da proposição de uma arquitetura rudimentar. A            

segunda fase, de elaboração, consiste na construção da especificação técnica e é criada uma              

versão preliminar apenas para demonstrar a viabilidade da arquitetura. A fase de construção é              

a fase de implementação das definições feitas na fase anterior, além da criação de casos e                

cenários de testes para cada incremento do programa desenvolvido. A fase de transição             

consiste na entrega de um incremento parcial ou do software completo para análise do(s)              

usuário(s), buscando-se aprovação para executar a próxima frase. Ao final da transição, esta             

versão do software se torna utilizável. 

Na última fase o software é monitorado e são gerados relatórios de defeitos e              

solicitações de mudança. No Processo Unificado, diferente de outros modelos tradicionais, as            

fases não são sequenciais, mas sim escalonadas. A Figura 1 representa o Processo Unificado. 
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2.1.3 Modelo Cascata 

 

Segundo Pressman (2011), o modelo cascata é o paradigma mais antigo da engenharia             

de software. Este modelo é caracterizado pela linearidade oferecida em fases sequenciais em             

que cada uma depende dos entregáveis da fase anterior. Quando uma das fases é finalizada, a                

fase subsequente se inicia. Cada fase de desenvolvimento prossegue em uma ordem estrita,             

sem qualquer sobreposição ou passos iterativos (PRESSMAN, 2011).  

Devido a sua linearidade, o modelo cascata pode ser aplicado de forma bem-sucedida             

principalmente em projetos nos quais os requisitos são bem conhecidos, fixos, e o trabalho              

deva ser realizado de forma sequencial, até sua conclusão (PRESSMAN, 2011). Entretanto,            

considerando os cenários nos quais ocorrem diversas mudanças em características, funções e            

conteúdo de informações, o modelo cascata torna-se frequentemente inapropriado, visto que:           

(1) projetos reais dificilmente seguem o fluxo sequencial representado pelo modelo, (2)            

frequentemente existe dificuldade por parte do cliente ao expor e estabelecer suas            

necessidades, gerando incerteza no início de muitos projetos, quando o modelo cascata requer             

necessidades bem definidas e (3) uma versão operacional do software não estará disponível             

até um momento próximo ao final do projeto, tornando crucial a detecção antecipada de erros               

que podem ser propagar durante o desenvolvimento (PRESSMAN, 2011). O modelo cascata é             

representado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Modelo cascata. 

Fonte: Pressman, 2011. 
 

2.1.4 Outros modelos  

 

Nos modelos iterativos e incrementais, no contexto dos processos tradicionais, são           

combinados elementos dos fluxos de processos lineares e paralelos, nos quais as sequências             

lineares são aplicadas repetidamente para o mesmo projeto (PRESSMAN, 2011). Em cada            

ciclo são executadas as etapas de comunicação, planejamento, modelagem, construção e           
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implantação. Este modelo caracteriza-se pela entrega de componentes de softwares funcionais           

ao final do período de cada iteração. Segundo Pressman (2011, p. 62), o desenvolvimento              

incremental é “particularmente útil nos casos em que não há pessoal disponível para uma              

completa implementação na época de vencimento do prazo estabelecido para o projeto”. 

Os modelos evolucionários também são iterativos e “apresentam características que          

possibilitam desenvolver versões cada vez mais completas do software” (PRESSMAN, 2011).           

No paradigma de prototipação inicia-se com a comunicação, para que sejam definidos os             

objetivos gerais do software, identificando os requisitos já conhecidos e esquematizando as            

áreas que necessitam de definição mais ampla. A seguir, uma iteração de prototipação é              

planejada, com objetivo de gerar uma representação dos aspectos do software que serão             

visíveis ao usuário final. Segundo Pressman (2011, p. 63), o protótipo, em sua forma ideal,               

“atua como um mecanismo para identificar os requisitos do software” e, para que haja sucesso               

na aplicação do paradigma de prototipação, é necessário que todos os envolvidos concordem             

que o protótipo deve funcionar como um meio para a definição de requisitos e não               

necessariamente representará fielmente o software final (PRESSMAN, 2011). 

Segundo Pressman (2011), o modelo espiral é um “um modelo de processo de software              

evolucionário que acopla a natureza iterativa da prototipação com os aspectos sistemáticos e             

controlados do modelo cascata”. Neste modelo, o processo de software é representado como             

uma espiral, e cada volta nessa espiral representa uma fase: “a volta mais interna pode               

preocupar-se com a viabilidade do sistema; o ciclo seguinte, com definição de requisitos; o              

seguinte, com o projeto do sistema, e assim por diante.” (SOMMERVILLE, 2011, p. 32). O               

modelo espiral inclui atividades de gerenciamento de riscos, combinando prevenção e           

tolerância a mudanças. Cada volta da representação em espiral é dividida em quatro setores:              

definição de objetivos; avaliação e redução de riscos; desenvolvimento e validação e            

planejamento (SOMMERVILLE, 2011). 

 

2.1.5 Considerações 

 

É possível citar alguns pontos observados a partir da aplicação de modelos            

tradicionais. Entre estes, destacam-se os seguintes, abordados por Pressman (2011): 

1. A compreensão do problema para a aplicação da estrutura proposta, apresentando           

fases bem-definidas, assim como os entregáveis resultados de cada fase, o que também             

viabiliza um processo de gestão simplificado; 
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2. Ênfase na documentação (incluindo documentos de requisitos e de design) e no            

código-fonte bem documentado, o que permite o reaproveitamento do conhecimento          

gerado por novos possíveis membros da equipe do projeto, em substituição a um ou              

vários membros originais que possam vir a deixar o projeto. Dessa forma, novos             

membros ou mesmo novas equipes que venham a trabalhar com esse mesmo sistema             

terão a possibilidade de se familiarizar com o contexto de atuação apenas através da              

leitura da documentação gerada. 

3. Todos os modelos de processo de software acomodam as atividades descritas           

anteriormente — comunicação, planejamento, modelagem, construção e implantação        

— entretanto, segundo Pressman (2011, p. 59) “cada um deles dá uma ênfase diferente              

a essas atividades e define um fluxo de processo que invoca cada atividade             

metodológica (bem como tarefas e ações de engenharia de software) de forma            

diversa”. 

 

2.2 Processos Ágeis de Desenvolvimento de Software 

 

2.2.1 Introdução 

 

O desenvolvimento ágil, como é conhecido hoje, é baseado no Manifesto Ágil            

publicado por Beck et al. (2001), que surgiu durante um encontro de um grupo de               

desenvolvedores numa estação de esqui em 2001. Ao decorrer da reunião, este grupo de              

desenvolvedores, que compartilhavam dos mesmos fundamentos, chegavam a um consenso          

sobre importantes aspectos do processo de desenvolvimento de software devido às suas            

insatisfações com o fracasso de projetos nos quais participaram. O “Manifesto Ágil para             

Desenvolvimento de Software” é formado por quatro valores, sendo estes os seguintes (BECK             

et al., 2001): 

 

- 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. 
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Assim, é possível interpretar estes valores da seguinte forma: nos métodos ágeis,            

prioriza-se o desenvolvimento das relações interpessoais entre os participantes da equipe de            

desenvolvimento e as partes interessadas de uma organização. A aproximação dos membros            

da equipe leva à construção de relações mais próximas, promovendo um sentimento de             

unidade no ambiente de desenvolvimento, além de gerar aumento do espírito de equipe             

(RONKAINEN, 2002). Nesse método de desenvolvimento, os processos da organização ainda           

são seguidos, porém, os relacionamentos são mais valorizados. 

Da mesma forma, a equipe tem o foco de realizar entregas constantes em produção em               

um curto período de tempo. O ideal é que se tenha um ritmo previsível de entregas,                

geralmente sendo feitas mensalmente ou quinzenalmente. A combinação de testes unitários e            

funcionais certificam a capabilidade do incremento de software a ser distribuído para os             

usuários. Visando entregas constantes, é necessário que haja foco na simplicidade da            

construção das soluções e que estas sejam avançadas e focadas em atender aos requisitos              

especificados inicialmente. Essa simplicidade permite a redução do uso excessivo de           

documentação. 

A proximidade da equipe de desenvolvimento com o cliente exerce função de            

constante feedback das necessidades e objetivos esperados no desenvolvimento do sistema.           

Um ambiente em que a comunicação é transparente permite que as soluções sejam melhores              

adaptadas e gerem um custo menor (HIGHSMITH e COCKBURN, 2001). Os contratos são             

necessários, mas sem colaboração, não são suficientes. 

A transparência também possui um importante papel na adaptação das equipes a            

cenários inesperados. Os grupos de desenvolvimento, que incluem tanto os desenvolvedores           

de sistema quanto os representantes, devem ser competentes e bem formados, possuindo as             

autorizações necessárias para tomar decisões e efetuar alterações durante o projeto. Os            

contratos devem ter ferramentas que englobam esses cenários e facilitem essas execuções.  

Os modelos ágeis cumprem o papel de reconhecer que as pessoas são as responsáveis               

pelo sucesso do projeto. Porém, conforme Ronkainen, et al. (2001) explicitam, não existe um              

processo ideal para todas as necessidades. Deve ser entendido que cada cenário requer uma              

solução diferente, tolerando inclusive a união de modelos tradicionais e modelos ágeis. 

Em síntese, o que qualifica um processo como ágil é sua capacidade de ser              

incremental, com pequenas entregas de relevância; em um ambiente colaborativo que           

favoreça a comunicação e a transparência; com soluções que sejam focadas em necessidades             
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empíricas, ou seja, baseadas em cenários reais e com soluções que sejam simples e              

adaptativas, permitindo uma rápida mudança e garantindo a qualidade do produto final. 

 

2.2.2 Scrum 

 

O Scrum é um modelo de gerenciamento de trabalho criado com o objetivo de tratar e                

resolver problemas complexos e adaptativos. É esperado, de acordo com Schwaber e            

Sutherland (2017), que estejam bem definidos os papéis — dono do produto, equipe de              

desenvolvimento e Scrum Master; que existam as etapas, chamadas de eventos, de            

Planejamento, Sprint, Reunião Diária, Revisão e Retrospectiva; e os artefatos, projetados para            

maximizar a transparência oferecendo oportunidades de avaliação e adaptação. 

O dono do produto deve entender o negócio no qual está inserido, levantar as              

demandas e definir as prioridades do que será desenvolvido pela equipe. A equipe de              

desenvolvimento engloba todo o time técnico necessário para a entrega de uma demanda,             

inclusive da área de qualidade, caso exista. O Scrum Master é o papel que “promove e                

sustenta o Scrum” (SCHWABER e SUTHERLAND, 2017), trabalhando com foco na equipe,            

no dono do produto e para a organização, guiando a adoção do Scrum. 
No âmbito dos eventos, o Planejamento consiste na definição das tarefas que serão             

executadas pelo time de desenvolvimento, precedendo o início da Sprint. As tarefas são             

organizadas por prioridade, definidas pelo dono do produto de acordo com a visão dele da               

necessidade da organização. O time de desenvolvimento avalia de acordo com a sua             

capacidade, se é possível, ou não, executar todas as tarefas. A Sprint é o período de tempo no                  

qual serão executadas as atividades definidas no planejamento. Esta pode durar de uma a              

quatro semanas, a depender da complexidade do projeto e capacidade da equipe. A Reunião              

Diária consiste num encontro, com duração máxima de quinze minutos, na qual é feito um               

pequeno planejamento, dentro da Sprint, para as próximas vinte e quatro horas. Este             

planejamento é definido pela equipe de desenvolvimento, sem envolvimento do dono do            

produto, que apenas acompanha a reunião. 

A Revisão ocorre ao final do Sprint. Neste evento, todo o trabalho realizado é              

inspecionado. É possível que sejam gerados incrementos de software baseados na análise da             

entrega pelo dono do produto. O último evento definido no guia é a Retrospectiva, na qual o                 

time inspeciona a si próprio, permitindo a criação de atividades de melhoria nos             

relacionamentos, processos e ferramentas. 
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Os artefatos do Scrum são o Backlog de Produto, que possui as características de um               

repositório no qual as demandas são registradas para serem selecionadas e desenvolvidas em             

uma Sprint; o Backlog da Sprint que representa o conjunto de tarefas escolhido pelo time de                

desenvolvimento para ser desenvolvido dentro da Sprint; e o incremento de software, que              

consiste de todas as atividades entregues ao fim de uma Sprint. A Figura 3 resume o fluxo                 

previsto no Scrum. 

 

Figura 3 - Fluxo do Scrum 
Fonte: Pressman, 2011. 

 

 

2.2.3 Kanban 

 

Outro modelo muito utilizado é o Kanban, baseado no modelo de produção da Toyota              

do Japão, no qual não existem iterações ou tempo pré-definido de entrega. No processo de               

desenvolvimento de software é utilizado o quadro kanban que é uma representação visual das              

demandas. É comum utilizar cartões que representam estas demandas. Cada cartão possui um             

fluxo de trabalho comumente representado nas fases: “a fazer”, “fazendo” e “pronto”. Cada             

equipe pode definir suas próprias etapas de trabalho e é comum que os cartões não retornem a                 

uma etapa pela qual já passaram. Isso significa que uma tarefa nunca regride, ou seja, algo                

que está em validação nunca volta à etapa de desenvolvimento, por exemplo. 
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No Kanban existe o conceito de WIP (Work In Progress, ou Trabalho em Progresso).              

O WIP tem a função de delimitar a carga de trabalho em cada etapa. A delimitação existe para                  

que a equipe não fique sobrecarregada com tarefas que não evoluem. É comum utilizar um               

número de tarefas (cartões) que poderão ser realizados ao mesmo tempo em cada etapa. Por               

não existir iterações, é possível que muitas tarefas sejam adicionadas à etapa de             

desenvolvimento. Dessa forma, utilizando o WIP, limita-se o número de tarefas evitando a             

sobrecarga da equipe. O WIP é evolutivo, ou seja, a capacidade de entrega da equipe pode                

aumentar ou diminuir conforme o tempo passa. 

Ainda que o Kanban seja considerado um modelo ágil de desenvolvimento, este em si              

não é ágil por ter sido concebido muito antes da existência do Manifesto Ágil. Assim como o                 

Scrum, o Kanban não se limita somente ao desenvolvimento de software, podendo ser             

utilizado em qualquer setor da indústria, comércio etc. Seu foco é garantir visibilidade e              

demonstrar estados, independentemente do que se está executando (ANDERSON, 2010). 

Existem diversas outras metodologias ágeis voltadas para a necessidade de cada           

equipe como o Extreme Programming (BECK, 1999), comumente abreviado como XP, com            

escrita de estórias e programação em pares, e o Scaled Agile Framework (LEFFINGWELL,             

2018), voltado para grandes companhias pois sincroniza alinhamento, colaboração e entrega           

para diversos times ágeis.  

 

2.2.4 Considerações 

 

O desenvolvimento ágil, ainda que amplamente utilizado, possui limitações: as          

atividades de controle de orçamento, riscos, monitoramento, entre outras precisam ser           

adaptadas para atender as necessidades de cada empresa, projeto e equipe. Muitas            

organizações preferem trabalhar com metodologias mais tradicionais pela predição e pelo           

controle fornecidos pelo modelo ou quando se tem um software muito crítico sendo             

desenvolvido. A imposição de metodologias ágeis em organizações muito focadas em           

processos e com uma cultura organizacional pouco colaborativa pode gerar fracasso. 

Ainda assim, diversas empresas vêm adaptando o formato de desenvolvimento de suas            

equipes para métodos ágeis devido às características no formato de entrega. Nesse formato             

clientes e áreas de negócios costumam, com a aplicação correta do método, receber             

incrementos de software funcionais em curtos períodos de tempo. Essas entregas constantes            
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auxiliam no gerenciamento da liberação de funcionalidades para os clientes finais, no            

colhimento de feedback e na correção mais imediata de erros.  

 

3 TRABALHOS RELACIONADOS  

 

Esta seção foi dedicada à análise de pesquisas e estudos realizados na área de              

metodologias ágeis de desenvolvimento de software. Estes foram selecionados por retratar o            

contexto da transição entre métodos tradicionais e métodos ágeis de desenvolvimento de            

software. Embora possuam objetivos ligeiramente diferentes entre si, apresentam observações          

e considerações relevantes quanto ao fator humano envolvido e suas consequências no            

processo de desenvolvimento de software e sobre os aspectos da transição de métodos             

tradicionais para os métodos ágeis de desenvolvimento de software. 

 

3.1 Método de pesquisa 

 

A seleção dos trabalhos foi feita utilizando a ferramenta de pesquisa Google            

Acadêmico. A ferramenta foi escolhida pela sua praticidade, facilidade de acesso e devido aos              

seus critérios de ordenação dos resultados, sendo alguns destes: local de publicação, autores e              

frequência com a qual o trabalho foi citado na literatura acadêmica (GOOGLE            

ACADÊMICO, 2019). As palavras-chaves utilizadas nas pesquisas foram: “methodology”,         

“traditional”, “agile”, “software”, “transition” e “people”.  

Ao realizar a pesquisa utilizando os termos retratados anteriormente, foram          

retornados, de acordo com a ferramenta, aproximadamente 47.500 resultados. Entretanto,          

dentro dos resultados analisados, foi possível perceber que a maioria dos resultados            

retornados não possuíam relação direta com o tema desejado ou tratavam apenas de um ou               

dois dos temas relacionados às palavras-chaves pesquisadas. Assim, os resultados          

inicialmente foram filtrados por ordem de ocorrência, pelo título dos artigos e pela leitura do               

resumo apresentado abaixo do título que, assim como o próprio título, permite que seja              

possível, até certo ponto, identificar se o artigo de fato possui relação com o tema desejado.  

Paralelamente, foi verificado se o acesso aos artigos poderia ser realizado de forma             

gratuita e se foram publicados através de veículos reconhecidos. Em seguida, foram            

selecionados quinze artigos para leitura aprofundada, entre os quais, ao final, foram            

selecionados os três artigos citados no decorrer desta seção por tratarem de temas muito              
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próximos ao que se deseja desenvolver no presente trabalho. Os demais artigos não foram              

selecionados, pois não possuíam os aspectos humanos no processo de transição como objetivo             

central do estudo ou não estavam inseridos no contexto da transição entre modelos de              

trabalho. 

 

3.2 Trabalhos selecionados 

 

O primeiro artigo selecionado foi o estudo publicado por Narayanan e Thangasamy            

(2012) que possui como objetivo descrever os principais desafios enfrentados e as ações             

tomadas a fim de superar os obstáculos encontrados durante a transição do modelo cascata              

para o modelo ágil de desenvolvimento de software. Ao final foram elencadas as lições              

aprendidas tanto pelos membros de equipe quanto pelo treinador ágil (agile coach)            

responsável por guiar a transição.  

Segundo Narayanan e Thangasamy (2012), os desafios-chave identificados foram:         

gerir um grande número de equipes ágeis, dividir o trabalho entre essas equipes, alcançar as               

propriedades de sistema do software e garantir, simultaneamente, versões de recursos do            

sistema que são interdependentes. Também de acordo com Narayanan e Thangasamy (2012),            

foram apresentados os seguintes problemas: a equipe estava trabalhando excessivamente          

durante as semanas que precederam a entrega da versão do sistema em produção; a equipe não                

cumpria a data de entrega devido aos atrasos no desenvolvimento e nos testes; e o cliente não                 

estava satisfeito durantes os testes de aceite de versão devido aos defeitos presentes. 

Os problemas descritos anteriormente foram resolvidos, até certo ponto, após a equipe            

receber treinamento sobre a metodologia ágil. Entretanto, Narayanan e Thangasamy (2012)           

observaram que a mentalidade dos membros da equipe não poderia ser alterada após um              

treinamento expositivo. Desta forma, todo o trabalho passou a ser acompanhado pelo            

treinador ágil, que enfatizou o conceito de propriedade coletiva, incentivando a equipe a             

realizar estimativas realistas, possibilitando a finalização da iteração no tempo previsto e            

permitindo que o cumprimento do desenvolvimento e os testes integrados do sistema            

passassem a ser o foco da equipe. Ao fim da primeira iteração de quatro semanas, Narayanan                

e Thangasamy (2012) constataram que a maioria das histórias planejadas foram concluídas,            

com pouquíssimos defeitos encontrados para serem solucionados na iteração seguinte. O           

cliente mostrou-se satisfeito com o resultado observado. 
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Ao final do estudo, Narayanan e Thangasamy (2012) listaram as lições aprendidas            

pelos membros da equipe, entre as quais é possível destacar: que os membros da equipe               

devem estar dispostos a aceitar mudanças; que os membros da equipe devem entender os              

valores e princípios das metodologias ágeis, em vez de suas práticas; que a equipe deve ser                

capaz de se auto-organizar; e que os membros da equipe devem estar dispostos a realizar               

integração contínua, com entregas contínuas, e ter disposição para adaptarem-se de acordo            

com a avaliação e retorno do cliente final. 

Os autores também descreveram as lições aprendidas pelo treinador ágil que           

acompanhou a transição, sendo válido destacar as seguintes: é necessário motivar lentamente            

a equipe durante a transição de abordagens tradicionais para ágeis; uma orientação apropriada             

é requisito mandatório para o estágio inicial da transição; o treinador ágil deve agir como um                

conselheiro, guiando a equipe de forma construtiva; o treinador ágil deve ser responsável por              

aumentar o rigor de acordo com as necessidades do projeto; o comprometimento do treinador              

ágil deve ser muito alto durante as primeiras semanas de transição; e mudar a mentalidade dos                

membros da equipe é um desafio até a conclusão do projeto, visto que satisfazer todas as                

necessidades de uma pessoa em particular é uma tarefa árdua. 

Os autores concluíram que a transição entre abordagens tradicionais e ágeis não pode             

ser feita rapidamente ou em um único passo. O processo de desaprender práticas tradicionais e               

mover-se em direção ao ágil é árduo – dessa forma, seria sensato remover processos e               

ferramentas desnecessários ao realizar a transição, em vez de iniciá-la repentinamente.           

Treinadores ágeis devem ser pacientes, positivos e persistentes ao trazer essas mudanças,            

visto que práticas ágeis requerem pessoas com uma mentalidade em comum – se algumas              

pessoas são inflexíveis e se negam a possibilidade de adaptação, é aconselhável não             

incorporar essas pessoas em um  projeto ágil.  

Sendo assim, segundo os autores, a principal sugestão aos treinadores ágeis está            

baseada nas ações que satisfaçam as necessidades variantes da equipe em vez de seguir um               

plano pré-concebido ou um conjunto de práticas ao adotar uma abordagem ágil. Narayanan e              

Thangasamy (2012) finalizam o artigo enfatizando que, afinal, o objetivo trata-se da            

satisfação do cliente – e não simplesmente seguir um conjunto específico de práticas. 

O segundo trabalho selecionado foi o publicado por Gandomani et al. (2013), que             

realizam uma análise comparativa entre as características referentes à gerência, organização e            

projeto dos métodos tradicionais e ágeis. Esse estudo objetiva-se na identificação dos desafios             
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que as companhias usualmente encontram durante o processo de transição de métodos            

tradicionais para métodos ágeis de trabalho.  

Os autores observaram em seu estudo que a transição na metodologia de produção de              

software não é simples e rápida e que, idealmente, deve ser realizada apenas após remoção de                

possíveis problemas e barreiras probabilísticas. Os autores destacam que a presença de            

obstáculos é inevitável, e a falta de conhecimento em relação a estes desafios pode tornar a                

transformação ágil difícil, mesmo em pequenas e médias companhias. Uma das categorias de             

desafios apresentadas pelos autores, assim como no estudo visto anteriormente, é relacionada            

às pessoas e adaptações necessárias para que a transição para métodos ágeis seja feita com               

sucesso.  

De acordo com Tolfo et al. (2011, apud Gandomani et al., 2013), aspectos humanos              

na maior parte do tempo agem como obstáculos na adoção do ágil. Como exemplo, foi               

observado que, dado a importância do cliente como membro de uma equipe ágil, alguns              

gerentes de projeto não conseguiram se adaptar à nova situação, visto que, segundo Conboy et               

al. (2011, apud Gandomani et al., 2013), os clientes desempenham um papel crítico no que               

tange ao sucesso dos métodos ágeis e, portanto, devem ser responsivos, colaborativos,            

qualificados, comprometidos e bem-informados. Foi notado que não é fácil ter clientes que             

possuam estas características, portanto, esse papel pode ser uma barreira em relação ao             

sucesso de projetos ágeis, especialmente quando os clientes se juntam à equipe pela primeira              

vez. Para contornar estes obstáculos, Gandomani et al. (2013) sugerem que um treinador ágil              

experiente e profissional acompanhe a equipe e destacam que, em suma, a falta de              

treinamento é um problema crítico nessa área. 

Gandomani et al. (2013) concluem que, enquanto os benefícios e vantagens do            

desenvolvimento de métodos ágeis em companhias de software as encorajam a se utilizar dos              

principais propostos por estes, os desafios e barreiras a serem enfrentados no processo de              

transição também devem ser considerados. Alguns destes desafios encontram-se         

principalmente no âmbito da cultura organizacional, nas gerências, nas pessoas e nos            

processos.  

Ademais, renunciar a um modelo centrado em processos e realizar a transição para um              

modelo centrado em pessoas não é uma tarefa simples pois, de acordo com o autor, gerentes                

devem ser cuidadosos em relação a quando e como podem alterar seus métodos de produção,               

e para isso, tempo, esforço e treinamento suficientes podem ajudá-los a tomar estas decisões              

estrategicamente.  
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O estudo apresentado por Gandomani et al. (2013) ofereceu uma visão geral dos             

principais obstáculos a serem enfrentados na transição para metodologias ágeis de           

desenvolvimento de software. Entretanto, apesar de convergir sobre a importância de um            

treinador ágil e da realização de treinamentos sobre esses métodos, conforme abordado por             

Gandomani et al. (2013), é possível perceber um contraste no tratamento dos desafios             

encontrados pelos diferentes trabalhos. As lições aprendidas durante e após a transição            

expostas por Narayanan e Thangasamy (2012) podem ser consideradas como pontos de            

atenção a serem observados desde o início de uma transição. Por outro lado, o estudo de                

Gandomani et al. (2013) não se aprofunda nos fatores humanos e apenas expõe desafios              

encontrados, propondo resoluções de forma breve e simplificada.  

O terceiro trabalho selecionado foi o estudo publicado por Hekkala et al. (2017). Neste              

trabalho foi descrita a observação da transição para um “modo ágil de trabalho” de uma               

equipe de desenvolvimento de sistemas de informação. Os autores descreveram os principais            

eventos de um projeto interorganizacional de grande escala, onde os métodos e práticas ágeis              

foram aplicados pela primeira vez – enfatizando que as organizações envolvidas no projeto             

possuíam longa tradição em projetos implementados de acordo com o modelo cascata, e             

muitos dos projetos passados sofreram diversos desafios.  

De acordo com Hekkala et al. (2017), considerando um ponto de vista distinto dos              

dois estudos abordados anteriormente, constatou-se que o entendimento em relação ao           

funcionamento dos métodos ágeis mostra-se distinto entre os grupos de projeto, gestão e             

fornecedores que foram observados. Entretanto, percebeu-se que, para cada um desses grupos,            

este entendimento se alterou ao longo do tempo. Esse estudo focou na perspectiva do modelo               

de trabalho ágil como um conjunto de métodos e práticas de desenvolvimento de software              

validadas empiricamente, destacando, conforme Abrahamsson, Conboy e Wang (2019, apud          

Hekkala et al., 2017), que necessidades específicas de organizações e da natureza humana             

inevitavelmente levam a interpretações e implementações diversas de um método, que em            

contrapartida levam a diferentes efeitos e consequências do uso de métodos ágeis e práticas              

associadas. 

Os autores relataram que, devido à falta de experiência com métodos ágeis pelos             

membros da equipe, estes enfrentaram dificuldades desde o início de sua implementação            

enquanto o gerente de projeto, por exemplo, desejava que os membros da equipe             

desenvolvessem a habilidade de auto-organização, estes constantemente esperavam por         

instruções precisas sobre quais ações deveriam ser tomadas. Hekkala et al. (2017) enfatizam             
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que é desafiador implementar princípios ágeis quando o ambiente operacional – i.e., usuário e              

organização do projeto – não são facilitadores em termos de realizar o trabalho de forma ágil.  

A partir dos pontos observados no decorrer do estudo, os autores concluem que o              

aprendizado não acontece através de treinamentos apenas, destacando que os elementos que            

envolvem trabalho em equipe, liderança e cultura são extremamente desafiadores nessa           

transição – alguns membros da equipe presumiram que “ágil” é sinônimo de “vale-tudo”, ao              

mesmo tempo que outros membros demonstraram-se desconfortáveis com a necessidade de           

trabalho “auto-guiado” sem instruções claras para a realização de tarefas cotidianas.  

Assim, foi enfatizada a importância da comunicação e de reuniões que permitam o             

surgimento de discussões sobre as dificuldades observadas, permitindo o acompanhamento de           

problemas já conhecidos e construindo confiança entre os membros da equipe – elemento             

essencial, segundo os autores, para que seja criado um entendimento comum entre os             

membros do projeto em relação ao progresso das atividades e confiança na ideia de que os                

membros estão trabalhando no mesmo ritmo e com os mesmos objetivos em mente. 

Ao fim do estudo, Hekkala et al. (2017) comentam que dificuldades de gestão são              

especialmente desafiadoras quando a adoção a um método ágil se dá em larga escala, e               

evidenciam que a maioria dos desafios encontrados parecem surgir de um conflito entre             

suposições realizadas e crenças defendidas pela gerência e pelos desenvolvedores. Em           

resumo, o estudo sugeriu que projetos ágeis complexos e de larga escala necessitam de              

objetivos de alto-nível muito claros para toda a equipe, além de controle de gerência e               

arquitetura derivados destes objetivos. Um desafio para a gestão é a habilidade de comunicar              

estes objetivos e arquitetura como um todo e, ao mesmo tempo, preservar a autonomia dos               

membros da equipe. 

O Quadro 1 apresenta um resumo comparativo dos trabalhos selecionados para           

compor esta seção.  
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Quadro 1 - Resumo dos trabalhos selecionados no contexto da transição entre métodos tradicionais e 
métodos ágeis de desenvolvimento de software. 
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Autores Principais problemas 
apresentados 

Principais soluções 
apresentadas 

Relevância 

Gandomani et  

al. (2013) 

Uma das categorias de    
desafios apresentadas trata   
dos aspectos humanos, i.e.,    
adaptações necessárias para   
que a transição seja possível,     
desde a cultura   
organizacional, passando  
pela gerência, processos e,    
naturalmente, pessoas  
envolvidas. 

Gerentes devem ser   
cuidadosos em relação a    
quando e como podem    
alterar seus métodos de    
produção, e para isso, tempo,     
esforço e treinamento   
suficientes podem ajudá-los   
a tomar estas decisões    
estratégicas.  

O estudo oferece visão geral     
sobre os obstáculos   
enfrentados na transição,   
entretanto, não se aprofunda    
nos aspectos humanos,   
expondo desafios e propondo    
soluções de forma breve e     
simplificada. 

Narayanan e  

Thangasamy 

(2012) 

Segundo os autores, alguns    
dos desafios-chave são: gerir    
um grande número de    
equipes ágeis, dividir o    
trabalho entre essas equipes e     
alcançar as propriedades de    
sistema do software. 
Foi observado que equipe    
estava trabalhando  
excessivamente durante as   
semanas que precediam a    
entrega da versão do sistema     
em produção; não cumpria a     
data de entrega devido aos     
atrasos de desenvolvimento e    
testes; o cliente não estava     
satisfeito com os defeitos    
observados. A mentalidade   
dos membros da equipe não     
foi alterada facilmente. 

Oferecer treinamento na   
metodologia ágil; remover   
processos e ferramentas   
desnecessários ao realizar a    
transição, em vez de iniciá-la     
repentinamente. Treinadores  
ágeis devem ser pacientes,    
positivos e persistentes ao    
trazer essas mudanças, visto    
que práticas ágeis requerem    
pessoas com uma   
mentalidade em comum; não    
é aconselhável incorporar em    
um projeto ágil pessoas que     
são inflexíveis e se negam a      
possibilidade de adaptação.   
Responder às necessidades   
variantes da equipe em vez     
de seguir um plano    
pré-concebido ou um   
conjunto de práticas ao    
adotar uma abordagem ágil. 

O estudo apresenta uma    
estrutura com foco nas lições     
aprendidas pelos membros   
da equipe e pelo treinador     
ágil durante a transição na     
empresa observada, listando   
diversos pontos que   
corroboram a influência do    
fator humano em transições    
entre métodos de   
desenvolvimento de  
software, como a   
necessidade de que os    
membros envolvidos estejam   
dispostos a aceitar mudanças    
e importância de uma    
orientação apropriada para   
que a transição seja realizada     
gradualmente, com um nível    
de rigor adequado às    
necessidades do projeto. 

Hekkala et al.   

(2017) 

Necessidades específicas de   
organizações e da natureza    
humana inevitavelmente  
levam a interpretações e    
implementações diversas de   
um método, que em    
contrapartida levam a   
diferentes efeitos e   
consequências do uso de    
métodos ágeis e práticas    
associadas. Os autores   
relatam que, devido à falta de      
experiência com métodos   
ágeis, os membros do projeto     
enfrentaram dificuldades de   
auto-organização, 
constantemente esperando  
por instruções precisas sobre    
quais ações deveriam ser    

Os autores concluem que o     
aprendizado não acontece   
através de treinamentos   
apenas e destacam a    
importância da comunicação   
e de reuniões que permitam o      
surgimento de discussões   
sobre as dificuldades   
observadas, permitindo o   
acompanhamento de  
problemas já conhecidos e    
construindo confiança entre   
os membros da equipe,    
criando um entendimento   
comum em relação ao    
progresso das atividades e    
confiança na ideia de que     
estão trabalhando no mesmo    
ritmo e com os mesmos     

O estudo reforça o    
entendimento da influência   
de fatores humanos na    
efetividade da transição entre    
modos de trabalho no âmbito     
do desenvolvimento de   
software, enfatizando a   
importância da comunicação   
frequente e transparente entre    
os membros da equipe,    
promovendo uma relação de    
confiança entre os mesmos    
através do compartilhamento   
de problemas, soluções e    
andamento geral das   
atividades.  



 

 

3.3 Considerações sobre o presente trabalho 

 

No decorrer das pesquisas bibliográficas realizadas não foi possível encontrar          

trabalhos que tratassem qualitativamente do aspecto individual dos profissionais participantes          

de um processo de transição. Dessa forma, o diferencial desta pesquisa é oferecer uma visão               

com embasamento empírico voltada para o aspecto individual de cada pessoa envolvida no             

processo, permitindo que sejam identificadas e analisadas ideias e sentimentos formados           

através de percepções individuais que vão além de ratificar a importância de treinamentos,             

presença de treinadores ágeis e necessidade de uma boa comunicação, já abordados na             

literatura atual. 

 

4 CONTEXTO DO ESTUDO DE CASO: A EMPRESA A 
 

A Empresa A é uma empresa de grande porte brasileira, franqueadora e de atuação              

nacional. Ela é dividida em unidades de negócio para cada tipo de franquia, com organização               

própria tanto administrativa quanto de vendas. A área de Informática atende todas as unidades              

de negócio e outras áreas internas (como a de Recursos Humanos e a Jurídica) através da                

disponibilização de recursos de informática, prestando suporte técnico e no desenvolvimento           

das aplicações internas e para o público em geral.  

A empresa, por possuir uma área de Informática centralizada, funciona no modelo            

prestação de serviços ao serem solicitados projetos. Quando existe a solicitação de um projeto              

é comum que seja liberado um orçamento (que possui aprovação através da estrutura             

hierárquica das áreas), um gerente de projeto definido, uma data de início e uma data fim na                 

qual se deseja a entrega final do sistema ou aplicação. 

Por diversos anos a área de informática se baseou no desenvolvimento interno da             

maioria das ferramentas utilizadas pela empresa. Com o passar dos anos, com o aumento das               

empresas que prestam desenvolvimento de software como um serviço e com a facilidade de              
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tomadas. Ainda, é desafiador    
implementar princípios ágeis   
quando o usuário e a     
organização do projeto não    
são facilitadores em termos    
de realizar o trabalho de     
forma ágil. 

objetivos em mente. Projetos    
ágeis complexos e de larga     
escala necessitam de   
objetivos de alto-nível muito    
claros para toda a equipe,     
além de controle de gerência     
e arquitetura derivados   
destes objetivos. 



 

acesso a estas, muitos dos grandes projetos passaram a ter seu desenvolvimento externalizado             

seguindo o modelo de gerenciamento tradicional em que a empresa cuida do gerenciamento e              

do acompanhamento enquanto que as prestadoras se responsabilizavam com o          

desenvolvimento. 

Após anos seguindo este modelo de gerenciamento de projetos, que possuía um            

ambiente mais formal de trabalho e comunicação mais indireta, a liderança decidiu iniciar um              

processo de mudança de cultura organizacional. Este processo buscou alterar o formato de             

relacionamento interno entre líderes e subordinados; desformalização do ambiente         

empresarial, adotando uma política de vestimentas mais flexível, por exemplo; flexibilização           

de escalas de trabalho, entre outras atitudes. Esse processo de mudança foi aplicado em toda a                

empresa, que passou por mudanças através da criação de valores que incentivam um ambiente              

mais leve, promovendo diversidade, comunicação transparente e um foco maior no cliente. 

Na área de Informática, a migração para modelos ágeis havia se iniciado lentamente.             

Houve testes com o Scrum em algumas equipes para que fosse avaliada a implantação prática               

desse modelo nas demais equipes. Esses testes datam de aproximadamente três anos antes da              

publicação deste trabalho. Por outro lado, a migração em massa ocorre há aproximadamente             

um ano. A migração não possui uma data fim, ou seja, alguns projetos acabam não sendo                

migrados por conveniência das equipes, mas o objetivo da migração é que se conquiste uma               

área de Informática baseada totalmente no modelo ágil de trabalho. 

Esta mudança afetou diretamente o modelo de prestação de serviço da área de             

Informática. Nesta área, a transição iniciou-se através da migração de alguns projetos que             

seguiam métodos tradicionais de desenvolvimento de sistemas para modelos ágeis. O Núcleo            

de Agilidade, área específica criada para apoiar a transição, tornou-se responsável por            

acompanhar este processo. 

Foram oferecidos treinamentos expositivos e práticos para utilização do modelo ágil           

de trabalho para todos aqueles que passaram a participar das equipes de desenvolvimento.             

Para projetos que visam a entrega de um produto, foi criado um modelo de trabalho baseado                

no Scrum (SCHWABER e SUTHERLAND, 2017), conforme explicado na seção 4.2. Para as             

equipes de sustentação, que mantêm os sistemas já desenvolvidos, até a data de execução              

deste trabalho, estava sendo desenvolvido outro modelo baseado em Kanban, focado na            

melhoria contínua. 
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4.1 Processo Tradicional na Empresa A 
 

A Empresa A possui um processo de desenvolvimento tradicional bem definido e            

incremental, considerando seu início a partir da requisição — necessidade exposta pelas áreas             

de negócio — e o seu fim na implantação do software no ambiente de produção. Este                

processo é composto por três fases: concepção, construção e transição, que serão descritas nas              

seções a seguir. 

 

4.1.1 Concepção 

 

A fase de concepção tem como objetivo a definição da solução que será construída,              

incluindo o escopo do projeto e a arquitetura que será utilizada, a avaliação das estimativas de                

custo, duração e riscos relacionados ao projeto. O gerente do projeto é responsável por              

entender a necessidade exposta, selecionar a equipe do projeto e elaborar um cronograma             

inicial. O analista de negócios selecionado deve realizar o entendimento do problema a ser              

resolvido pela solução proposta e, a seguir, são identificados usuários representantes com o             

objetivo de esclarecer, compreender e analisar suas necessidades que, posteriormente, são           

organizadas em uma descrição detalhada do software a ser desenvolvido. Ainda na fase de              

concepção do projeto, a área de qualidade é responsável por definir as estratégias, regras e               

padrões de projeto e de construção que atenda aos requisitos identificados e o planejamento              

dos testes é realizado, contemplando a definição dos tipos de testes a serem feitos e o esforço                 

e prazos previstos para os testes. Ao final da fase são realizadas reuniões de “pontapé inicial”                

do projeto (conhecidas como kick-off meetings) com os recursos envolvidos e com as áreas de               

negócio solicitantes, com o objetivo de apresentar e validar objetivos, prazos, restrições,            

cronograma, entregáveis entre outros pontos de importância para o projeto e para as partes              

interessadas. Após o entendimento dos serviços a serem prestados, o gerente de projeto deve              

adaptar as atividades do projeto em relação ao processo padrão e elaborar a primeira versão               

do plano de projeto. Ao final, as estimativas iniciais do projeto (tamanho, esforço, prazo e               

custo) são reavaliadas e a próxima fase é planejada. 
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4.1.2 Construção 

 

A fase de construção é realizada de forma iterativa, iniciada pela definição dos             

requisitos em um nível de abstração que permita o entendimento detalhado das            

funcionalidades necessárias para o software em questão. São elaboradas as descrições de            

casos de uso, regras de negócio e protótipos, com o objetivo de descrever o comportamento               

do software e também suas características não-funcionais. A partir desta definição é            

reavaliada a estimativa da iteração. Após a elaboração dos requisitos detalhados, é iniciada a              

especificação dos casos de testes e refinamento da arquitetura, caso necessário. A partir da              

análise da arquitetura e dos requisitos definidos, deve ser representada a estrutura das             

informações em modelos de análise e de projeto formados por diagramas UML (Unified             

Modeling Language) e modelo de dados. Nesta etapa, o software é construído de forma              

integrada, tendo como base os requisitos identificados, a arquitetura definida e os modelos             

gerados. Ainda na etapa de construção, são identificados os componentes reutilizáveis, são            

planejados e executados os testes de unidade para os componentes implementados e é             

preparada uma versão estável do produto que permitirá a realização dos testes da iteração.              

Com a versão do software testada e aceita pela equipe de qualidade, os testes de homologação                

são projetados e executados para que o cliente possa validar a solução implementada. Ao final               

da iteração o planejamento do projeto é revisto considerando as lições aprendidas da iteração              

e retroalimentando a fase de construção da próxima iteração. 

 

4.1.3 Transição 

 

O objetivo da fase de transição é transferir o conhecimento para a área de manutenção               

e entregar o produto no ambiente de produção para a efetiva utilização do cliente.              

Inicialmente é realizado o planejamento da transição, que inclui a definição de estratégias de              

implantação, de transferência do conhecimento e de atualização de estimativas para a fase. É              

necessária a preparação do ambiente de homologação para que seja possível a implantação do              

produto e, caso necessário, é neste momento que os dados devem ser migrados. Deve ser               

disponibilizada uma versão do software a ser implantado para a realização de testes integrados              

e, após o aceite pela equipe de qualidade, é planejada e executada a homologação pelo cliente.                

Com o produto aprovado, o ambiente de produção é preparado para que o software possa ser                

disponibilizado. A seguir, os requisitos e testes do projeto são incorporados à documentação             
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dos sistemas envolvidos e são realizadas as atividades de treinamento de usuário. Após a              

entrega e por um período determinado de tempo, a equipe de desenvolvimento permanece             

responsável por solucionar possíveis problemas que possam surgir em produção e por            

transferir o conhecimento do software para a equipe de sustentação para que ela possa assumir               

o sistema após o término do período de garantia. Ao final desta fase é realizado o                

encerramento do projeto, que consiste na elaboração da documentação dos resultados e            

formalização da aceitação do projeto pelo cliente. 

 

4.2 Processo Ágil na Empresa A 

 

4.2.1 Criação de Produto Mínimo Viável 

 
O processo de desenvolvimento ágil da empresa A é baseado no Scrum e preconiza a               

utilização do conceito de produto mínimo viável, conhecido como MVP (Minimum Viable            

Product), proveniente do modelo Lean Startup, ou Startup Enxuta (RIES, 2012). O processo é              

iniciado através de uma triagem, na qual é decidido se a demanda, isto é, a necessidade                

exposta pela área de negócio, possui características para ser um MVP1 ou se deverá ser tratada                

como um projeto tradicional. A Fábrica de MVP (área da empresa responsável por receber          

pedidos de projetos), junto à área de negócio, define então o problema a ser resolvido. Com a                 

definição feita, é executado dentro do período de duas semanas o processo conhecido como              

Design Sprint (BANFIELD, et al., 2015). Neste processo são aplicadas ferramentas para            

definição de uma possível solução. Esse período também é considerado como a fase de              

Concepção, na qual a Fábrica auxilia a área de negócio a entender o problema e o escopo. A                  

seguir são descritos alguns dos métodos e ferramentas utilizados nesta fase. 

O Brainstorm (chuva de ideias, em tradução livre) é o momento no qual é entendido               

qual é o problema (comumente utilizada a palavra “dor”) enfrentado pelo usuário. É             

identificado o usuário final do sistema, isto é, aquele usuário que de fato o utilizará no dia a                  

dia. Em seguida, são definidas as jornadas deste usuário, criando fluxos que detalham o uso               

do sistema. 

É utilizada uma matriz de informações separadas em Certezas, Suposições e Dúvidas            

(Matriz CSD). Esta matriz ajuda a área de negócio e definir os pontos de atenção facilitando                

1 Segundo Ries (2012), são características de um MVP: possuir valor suficiente para que as pessoas o utilizem;                  
apresentar benefícios suficientes para reter usuários iniciais e fornecer um ciclo de feedback necessário para               
orientar o desenvolvimento e aprimoramento futuro. 
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uma posterior investigação de necessidades e fluxos não mapeados no Brainstorm. É comum             

utilizar as perguntas: “O que já sabemos a respeito do projeto?”; “O que supomos saber?”; e                

“Quais são as dúvidas que temos e quais perguntas poderiam ser feitas?”. Como é uma               

ferramenta visual, é comum utilizar um quadro dividido em três colunas, cada uma agrupando              

os princípios que inspiraram a criação da ferramenta. Aqui é comum que ainda se tenha um                

grau de incerteza sobre o que será, de fato, desenvolvido. 

Semelhante à Matriz CSD, é utilizada também a ferramenta chamada de “É/Não é,             

Faz/Não faz” a fim de fazer uma tentativa de concretização de um escopo do produto. Nesta                

etapa são definidos o que o produto “É”, sendo definido qual a plataforma ou se o acesso será                  

feito de forma nativa no sistema ou via acesso a um site. Determina-se também o que o                 

produto “Não é”, limitando seu escopo e algumas funcionalidades. Também é definido o que              

a ferramenta “Faz”, explicitando as funcionalidades e objetivos a serem atendidos pelo            

sistema. Finalmente, é definido o que o produto “Não Faz”, sendo explicitado que não fará               

parte das funcionalidades disponíveis. 

Ao fim da fase de Concepção, é feita uma matriz de “Esforço vs. Valor”. Neste               

momento, a equipe técnica da Fábrica de MVP começa a participar do processo definindo a               

arquitetura do sistema, se será criada uma ferramenta do zero, se será utilizado algo já               

existente, ou se fará uma mescla de soluções. Essa matriz existe para que seja definido o que                 

possui uma menor complexidade técnica para ser produzido e gera mais valor para a área de                

negócio. O termo “valor” é utilizado como métrica para a tomada de decisão e pode definir                

um maior retorno financeiro ou engajamento maior do usuário, por exemplo. 

Neste momento é feito um protótipo de baixa fidelidade do sistema final. Este             

protótipo é funcional e disponibilizado a um pequeno grupo de usuários para validação das              

ideias e aperfeiçoamento antes que o produto comece a ser desenvolvido. Ao final, o produto               

começa a ser construído pela equipe técnica da Fábrica de MVP. O produto é disponibilizado               

aos usuários após quatro iterações de uma semana cada. Neste momento o produto, já em               

ambiente de produção, é disponibilizado a um pequeno grupo de usuários que o utilizarão.              

Este passa três meses sendo utilizado para que sejam identificados erros e que sejam              

realizadas correções na implementação. Ao final desse período, a hipótese do negócio que             

iniciou o processo é validada. Caso a resposta seja positiva, o produto é encaminhado à               

equipe de execução de projetos que ficará responsável por entregar a versão final que será               

utilizada por todos os usuários. 
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4.2.2 Modelo ágil de desenvolvimento 

Caso o projeto siga a abordagem ágil, são definidos, no início do processo, as              

dimensões do trabalho e as dimensões do produto. 

Na dimensão do trabalho é definido o time de produto, composto pelos papéis de:              

dono do produto, responsável por maximizar o valor do produto representando um comitê ou              

área interessada através de demandas priorizadas; time de desenvolvimento, composto por           

profissionais técnicos capazes de se auto-organizar e realizar entregas de valor; e o facilitador,              

responsável por assegurar que o método seja entendido pelo dono do produto, time de              

desenvolvimento e organização, além de ajudar a garantir que os objetivos, escopo e domínio              

sejam entendidos por todas as pessoas do time da melhor forma possível.  

São definidos também o plano de cerimônias, com a duração das iterações e a              

frequência das cerimônias, o ferramental da equipe e o canvas de trabalho, que é um local                

físico ou digital disponibilizado de forma que todos os integrantes do time possuam fácil              

acesso às definições realizadas anteriormente. 

Na dimensão do produto é definida a estrutura analítica do produto (EAP) dos             

componentes do sistema, representada gráfica e hierarquicamente. É definido o backlog de            

produto inicial, que representa uma lista de funcionalidades desejadas para um produto, que             

será alimentada constantemente pelo dono do produto. É definido o Roadmap (roteiro, em             

tradução livre) do Produto, que possui como objetivo comunicar a visão estratégica de um              

produto no curto, médio e longo prazo. É definido, também, um plano de entrega de               

funcionalidades com um desdobramento do roadmap do produto e suas datas de entrega. Por              

fim, são definidos o conceito de “preparado” e “pronto”. Esses dois conceitos são um acordo               

não formal entre o time de desenvolvimento e o dono de produto, que fica responsável por ter                 

os primeiros itens do backlog com um alto grau de qualidade. É comum definir através de                

marcos, como a existência de cenários de teste e definição técnica para o “preparado”, a               

validação do dono de produto e avaliação de um analista de testes para a definição de                

“pronto”, por exemplo. 

Antes de iniciar uma iteração, é feito o planejamento da Sprint, que gera o backlog da                

Sprint e suas metas. Estes artefatos são utilizados pela equipe de desenvolvimento durante a              

Sprint seguinte à cerimônia. As iterações possuem de uma a quatro semanas com as reuniões               

diárias sendo executadas todos os dias da Sprint. Durante este período, o dono do produto               

refina o backlog. O refinamento tem como objetivo adicionar detalhes, estimativas e ordenar             

os itens das próximas iterações conforme prioridade definida previamente. É importante           
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considerar que o refinamento utiliza até 10% da capacidade da equipe de desenvolvimento             

para que seja realizado o detalhamento das atividades técnicas. 

Ao final da iteração, é realizada a revisão, que possui o objetivo de realizar a inspeção                

do incremento ao final da iteração, adaptando o backlog de produto caso necessário. Após a               

revisão é feita a retrospectiva, na qual é disponibilizada a oportunidade de            

autoinspecionamento do time e de criação de um plano de melhoria contínua. Ao final, são               

feitas as atividades de encerramento da iteração executadas pelo facilitador com a            

disponibilização de uma pesquisa de satisfação à área interessada e no relatório de             

encerramento de iteração para inspeção do Centro de Excelência de Agilidade. 

Caso haja o fim das releases (lançamentos de novas versões de software, em tradução              

livre), ou não havendo mais backlog para desenvolvimento nas iterações, ou ao fim do plano               

orçamentário, o projeto é encaminhado para a equipe de sustentação que será responsável por              

manter o produto até seu encerramento.  

 

5 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Nesta seção são descritos os métodos e atividades realizados com o intuito de conduzir              

o estudo de caso na Empresa A, apresentado na seção 4, tendo como base o objetivo descrito                 

na seção 1. Para que fosse possível compreender o contexto no qual ocorre a transição entre                

modos de trabalho na Empresa A, foram identificados e descritos na seção 4 os processos de                

desenvolvimento de software no contexto tradicional e no contexto ágil. Em seguida, o roteiro              

de entrevista foi elaborado e as entrevistas foram executadas, permitindo a coleta de dados              

para posterior análise. 

Os dados coletados foram inicialmente analisados pelos dois proponentes deste          

trabalho. O primeiro proponente é colaborador da Empresa A e atualmente atua em uma              

equipe ágil. A segunda proponente é colaboradora de outra empresa e atua em projetos              

tradicionais. Ambos participaram do processo de análise dos dados coletados, porém a            

segunda proponente foi responsável por discorrer sobre a análise em si a fim de evitar um viés                 

de opinião pessoal por parte do primeiro pesquisador, visto que ele se encontra atualmente no               

cenário de transição da Empresa A. 

Considerando que o interesse deste trabalho revolve em torno das percepções           

individuais no cenário de transição entre o desenvolvimento de software em um contexto             

tradicional para um contexto de desenvolvimento ágil, a aplicação de um método quantitativo             
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de pesquisa não seria efetivo quanto ao processo de coleta e análise das informações, pois “o                

método quantitativo, como o próprio nome indica, caracteriza-se pelo emprego da           

quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas por             

meio de técnicas estatísticas” (RICHARDSON, 1999, p. 70). Por outro lado, o método             

qualitativo de pesquisa oferece maior adequação ao objetivo apresentado para esta pesquisa,            

conforme definição de Figueiredo e Souza, a seguir: 

 
O método qualitativo fundamenta-se em informações deduzidas das interações         
interpessoais e da coparticipação dos informantes. O pesquisador é um participante           
ativo, ele interage em todo o processo, compreende, interpreta e analisa os dados a              
partir das informações coletadas (FIGUEIREDO; SOUZA, 2011, p.97). 

 
Assim, um estudo empírico utilizando entrevistas semi estruturadas como forma de           

pesquisa qualitativa mostra-se mais adequado por permitir aos entrevistados uma maior           

flexibilidade na expressão de aspectos individuais relacionados ao tema abordado. Dessa           

forma, o estudo de caso foi executado de acordo com as seguintes fases: 

 

1. Utilização da abordagem GQM (Goal-Question-Metric) para formulação do problema         

através da definição do objetivo de estudo e questões a serem respondidas para que o               

objetivo seja atingido (BASILI, 1993); 

2. Elaboração do roteiro de entrevista semiestruturada conforme estrutura GQM         

construída; 

3. Seleção dos informantes de acordo com a disponibilidade e inserção no contexto            

adequado, isto é, participação atual no processo de transição entre modos de trabalho; 

4. Execução, gravação e transcrição das entrevistas; 

5. Análise das transcrições utilizando procedimentos do método Teoria Fundamentada ou          

Grounded Theory (STRAUSS e CORBIN, 1998); 

6. Apresentação dos resultados encontrados; 

7. Conclusões da pesquisa. 

 

5.1 Abordagem GQM 

 

A fim de estruturar esta pesquisa e elaborar um roteiro de entrevista condizente com o               

objetivo definido para o estudo de caso, seguimos a abordagem Goal-Question-Metric           

(BASILI, 1993). Esta abordagem é iniciada com a definição de um objetivo principal, a partir               
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do qual são geradas questões que possuem o intuito de extrair informações condizentes a este               

objetivo. Assim, a partir de cada questão é extraído um conjunto de métricas que determinam               

o contexto no qual as questões devem ser respondidas. A estrutura GQM desta pesquisa é               

apresentada no Quadro 2, a seguir. 
 

Quadro 2. Estrutura GQM para roteiro da entrevista semiestruturada. 
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Goal (objetivo) G1 Avaliar as impressões, expectativas e percepções dos integrantes de times de           
produto em um processo de migração de um contexto de metodologias           
tradicionais para metodologias ágeis no cenário de desenvolvimento de         
software, considerando os papéis, responsabilidades e percepções individuais        
desses integrantes. 

Question (questão) Q1 Qual seu papel na Empresa A? Quais são suas principais responsabilidades?           
Quais são os principais desafios e dificuldades enfrentados?  

Metrics (métricas) M1 Avaliação subjetiva sobre responsabilidades e papel desempenhado, desafios e         
dificuldades relacionados. 

Question (questão) Q2 Como o processo de transição foi abordado pela Empresa A? Quais foram as             
suas primeiras impressões sobre o processo de transição?  

Metrics (métricas) M2 Avaliação subjetiva sobre como o início da transição foi abordado pela           
Empresa A e quais foram as primeiras impressões geradas. 

Question (questão) Q3 Quais foram as expectativas geradas em você pelo processo de transição? E em             
sua equipe? O que gerou essas expectativas neste período de tempo? Quais            
destas foram confirmadas durante a transição?  

Metrics (métricas) M3 Avaliação subjetiva sobre expectativas percebidas durante o período de         
transição, aspectos que geraram essas expectativas e confirmação ou não dos           
pontos percebidos durante o processo. 

Question (questão) Q4 Quais características considera como importantes ou necessárias nos        
indivíduos que migram para o método ágil de trabalho na Empresa A? De que              
forma a ausência dessas características, caso existente, pode impactar o          
processo de transição? 

Metrics (métricas) M4 Avaliação subjetiva sobre as características necessárias nos indivíduos que         
atuam com métodos ágeis e seus impactos durante e após o processo de             
transição pela percepção do entrevistado. 

Question (questão) Q5 Quais são os comportamentos que considera desejáveis a serem praticados          
pelos indivíduos e equipes que passam pelo processo de transição na Empresa            
A? Neste contexto, como estes comportamentos impactam e/ou são impactados          
pela transição? 

Metrics (métricas) M5 Avaliação subjetiva sobre os comportamentos desejáveis nos indivíduos e         
equipes no contexto da transição, seus impactos no processo e como a            
transição pode impactar esses comportamentos. 

Question (questão) Q6 Quais considerações você tem em relação à preparação oferecida pela empresa           
para execução da sua função no contexto da agilidade? Como avalia os            
treinamentos oferecidos? O que faltou e/ou o que foi essencial? 

Metrics (métricas) M6 Avaliação subjetiva sobre a etapa de preparação no contexto da transição para            



 

 

5.2 Roteiro da entrevista 
 

Conforme exposto na seção anterior, o presente estudo de caso utiliza entrevistas            

semiestruturadas como forma de pesquisa qualitativa. O roteiro é representado através das            

questões geradas após análise do objetivo de estudo, conforme descrito no Quadro 2, sendo              

caracterizado por questões abertas, com o intuito de promover maior liberdade para os             

entrevistados, sendo o Q1 o único tópico que aborda questões objetivas. Ambos os             

proponentes deste trabalho participaram das entrevistas realizadas com os profissionais          

selecionados.  

O roteiro de entrevista é sumarizado nas seguintes etapas: 

1. Apresentação dos entrevistadores e introdução ao tema de pesquisa: a primeira etapa é             

constituída da apresentação dos entrevistadores e introdução ao tema desta pesquisa.           
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a agilidade. 

Question (questão) Q7 Quais pontos de relevância, positivos e/ou negativos, podem ser observados          
quanto à comunicação e colaboração entre os indivíduos, equipes e áreas           
envolvidas durante esta transição?  

Metrics (métricas) M7 Avaliação subjetiva comparativa sobre colaboração e comunicação. 

Question (questão) Q8 De que forma a abordagem ágil impactou, positiva ou negativamente, a           
autonomia individual e da equipe na execução de suas atividades?  

Metrics (métricas) M8 Avaliação da percepção da efetividade do modelo ágil na autonomia dos           
indivíduos e equipes. 

Question (questão) Q9 De que forma a transição para o modo ágil de trabalho influenciou seu nível de               
satisfação? Quais pontos vê como satisfatórios em comparação à atuação em           
projetos tradicionais?  

Metrics (métricas) M9 Avaliação subjetiva comparativa sobre o nível de satisfação dos colaboradores          
durante atuação em projetos tradicionais e ágeis. 

Question (questão) Q10 Quais são os pontos positivos e negativos identificados durante o processo de            
transição? E entre os diferentes métodos de trabalho (tradicional e ágil)? Quais            
melhorias deveriam ser aplicadas a fim de minimizar os pontos negativos           
citados?  

Metrics (métricas) M10 Avaliação subjetiva comparativa sobre pontos positivos e negativos e         
sugestões de melhorias em relação ao processo de transição e aos métodos de             
trabalho. 

Question (questão) Q11 Caso a decisão fosse exclusivamente sua, escolheria continuar utilizando a          
abordagem ágil ou implementaria outra abordagem? Por quê? 

Metrics (métricas) M11 Avaliação subjetiva comparativa sobre percepção e afinidade do entrevistado         
em relação aos processos utilizados no contexto do desenvolvimento de          
software. 



 

Os entrevistadores solicitam a concordância do profissional para participação na          

pesquisa mediante a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre           

Esclarecido. Em seguida, é solicitada autorização do entrevistado para que o áudio da             

entrevista seja gravado, permitindo posterior transcrição, leitura e análise. É enfatizada           

a confidencialidade dos dados expostos através da entrevista, visto que o principal            

insumo para realização deste estudo de caso é o conjunto de opiniões compartilhadas             

pelos informantes selecionados, sem necessidade de identificação de quem as          

expressou; 

2. Perfil e características do entrevistado: os entrevistadores iniciam a segunda etapa ao            

solicitar ao entrevistado que fale sobre seu papel na Empresa A e também questionam              

sobre características e aspectos que possuem relação com a atividade desempenhada           

pelo entrevistado, como principais responsabilidades, desafios e dificuldades        

enfrentados. Este levantamento de características é realizado para que seja possível           

relacioná-las posteriormente com as percepções individuais expostas sobre o processo          

de transição; 

3. Identificação de percepções sobre a transição para o método ágil de trabalho: a terceira              

etapa contempla as questões referentes às percepções do entrevistado, características          

individuais, identificação de pontos de melhorias e satisfação no contexto da transição            

entre o modelo tradicional e o modelo ágil de trabalho. Nesta etapa, o objetivo dos               

entrevistadores é identificar os diferentes fatores de impacto presentes durante e após a             

transição entre modos de trabalho através de perguntas abertas que estimulam uma            

visão voltada para o aspecto humano e individual do entrevistado. É esclarecido que             

não é necessário que o entrevistado se posicione de forma a desvalorizar uma             

metodologia em prol de outra, visto que o interesse da pesquisa está na identificação              

das percepções individuais e, nesse sentido, todas as respostas são válidas. Dessa            

forma, é encorajado e facilitado o surgimento de aspectos relevantes, sejam positivos            

ou negativos, no contexto das duas abordagens. 

4. Conclusão e agradecimentos: na quarta e última etapa, a entrevista é encerrada com os              

agradecimentos dos entrevistadores. 
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5.3 População e amostra 
 

A população deste estudo foi formada por profissionais de Tecnologia da Informação            

que estavam passando, no momento desta pesquisa, pelo processo de transição para a             

agilidade, enquanto no exercício de sua função. Essa população foi selecionada devido à sua              

relação direta com o processo de transição, o que possibilitou uma análise assertiva de suas               

percepções pessoais no dia a dia de trabalho. 

A amostra foi formada por quatro sujeitos selecionados por serem colaboradores da            

Empresa A, atuarem com participação ativa no processo de transição e possuírem pelo menos              

seis meses de atuação em projetos ágeis. O período de seis meses foi estabelecido de forma a                 

selecionar profissionais que estivessem inseridos neste contexto por tempo suficiente para que            

dispusessem de entendimentos e opiniões mais abrangentes quanto ao processo como um            

todo. 

 

5.4 Coleta de dados 

 

A escolha da entrevista semiestruturada como técnica de coleta de dados permitiu que             

as questões assumissem um papel norteador e não limitante, de forma a guiar e manter a                

entrevista em torno da questão geral de pesquisa, oferecendo liberdade suficiente para que o              

sujeito expressasse suas percepções de forma natural. 

As entrevistas foram realizadas de forma online no período de 22 a 28 de outubro de                

2020, através da ferramenta Google Meet2, e tiveram seu conteúdo gravado de forma a              

permitir sua posterior transcrição integral. Não foi preestabelecido um tempo máximo de            

duração, variando conforme a disponibilidade e esgotamento de possíveis respostas por parte            

do entrevistado. Foram mantidas sob sigilo, conforme Termo de Consentimento Livre           

Esclarecido, todas as informações fornecidas pelos profissionais participantes. 

 

6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Nesta etapa do trabalho foi desenvolvida a análise dos dados obtidos através das             

entrevistas. Os dados coletados foram analisados de forma qualitativa, utilizando-se          

procedimentos do método Teoria Fundamentada. A Teoria Fundamentada objetiva a          

2 Disponível em <https://meet.google.com> 
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construção de uma teoria de forma indutiva e firmada nos dados coletados que, para este fim,                

são analisados de forma qualitativa e sistemática (STRAUSS e CORBIN, 1998). 

A Teoria Fundamentada compreende três principais etapas: codificação aberta,         

codificação axial e codificação seletiva. A codificação é o processo através do qual o              

pesquisador divide, conceitualiza e estabelece relações entre os dados coletados (STRAUSS e            

CORBIN, 1998). 

A codificação aberta compreende as etapas de segmentar, examinar, comparar,          

conceituar e categorizar os dados. Assim, será gerada uma lista de códigos e categorias              

oriundas das legendas — que podem ser palavras, expressões ou sentenças que exprimem o              

significado do fragmento analisado para o investigador — atribuídas a cada trecho            

examinado. 

A codificação axial possui como objetivo aprimorar e distinguir as categorias           

resultantes da codificação aberta através da seleção das categorias mais relevantes, de forma a              

estabelecer relações entre categorias e subcategorias. 

A codificação seletiva visa a integração e refinamento das categorias em um nível             

mais abstrato, a fim de gerar a categoria essencial da teoria, em torno da qual as demais                 

categorias podem ser agrupadas. 

Neste trabalho foram utilizados os procedimentos de codificação aberta e codificação           

axial da Teoria Fundamentada, com o objetivo de identificar aspectos emergentes da transição             

para a agilidade a partir das percepções individuais oferecidas pelos participantes           

entrevistados. A ferramenta ATLAS.ti3 foi utilizada como apoio para as etapas de codificação             

e construção da representação gráfica das relações entre categorias e códigos. 

 

6.1 Codificação aberta 

 

A etapa de codificação aberta ocorreu através da análise intra-sujeitos, ou seja, a             

análise foi realizada a partir da transcrição da entrevista de cada um dos entrevistados,              

separadamente. As transcrições foram analisadas iterativamente pelos proponentes deste         

trabalho, de forma individual. Dentro de cada entrevista transcrita foi realizada a codificação             

frase a frase e, quando necessário, i.e., em frases extensas e/ou complexas, foi realizada a               

análise palavra por palavra. A Figura 1 apresenta um exemplo de codificação utilizando a              

ferramenta ATLAS.ti. 

3 Disponível em <https://atlasti.com> 
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Figura 4 - Exemplo de código gerado por análise frase a frase na etapa de codificação aberta 

Fonte: Elaborado pelos autores através da ferramenta ATLAS.ti 
 

Os resultados obtidos individualmente foram discutidos entre os proponentes de forma           

a identificar semelhanças e diferenças entre as codificações realizadas. Códigos considerados           

sinônimos foram unidos e emergiram as primeiras categorias provisórias, representando          

abstrações a partir do agrupamento dos códigos obtidos após comparação. 

 

6.2 Codificação axial 

 

Na etapa de codificação axial, realizada por ambos os proponentes, as categorias            

criadas durante a fase de codificação aberta foram revistas e iniciou-se o estudo de possíveis               

relações entre as categorias emergentes através da análise inter-sujeitos, assim como o            

surgimento de subcategorias relacionadas.  

Na ferramenta ATLAS.ti, as categorias são representadas graficamente por grupos de           

códigos ligados diretamente ao conceito que define a categoria através de uma linha             

pontilhada vermelha. Códigos pertencentes a uma mesma categoria podem estar          

inter-relacionados; neste caso, as relações são rotuladas e representadas através de linhas            

pretas que indicam sua direcionalidade. Na seção a seguir, serão apresentadas as categorias e              

relações encontradas através do procedimento de codificação axial. 
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7 RESULTADOS 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados encontrados através do estudo das           

transcrições das entrevistas e sua posterior análise, realizada de acordo com aspectos da             

Teoria Fundamentada. A análise dos dados obtidos após a etapa de codificação axial e a               

redação desta seção foi realizada pela segunda proponente deste trabalho, de modo evitar a              

possibilidade de desenvolvimento de viés por parte do pesquisador, conforme exposto na            

seção 5. As Figuras 2 a 7 foram elaboradas através da ferramenta ATLAS.ti. 

 

7.1 Caracterização dos sujeitos 

 
Quadro 3 - Identificação, papéis e principais responsabilidades dos profissionais entrevistados 

 

Conforme descrito na seção 5.3, a amostra de participantes foi constituída de 4             

profissionais de Tecnologia da Informação participantes do processo de transição para a            

agilidade na Empresa A. O Quadro 3 apresenta a forma como os sujeitos serão identificados,               

seus respectivos papéis e principais responsabilidades na Empresa A. 

 

4 Descrição fornecida pelos respectivos entrevistados sobre suas principais responsabilidades. 
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Código Papéis Principais responsabilidades 4 

E1 Dono do produto “[...] manter sempre, ou na maior parte do tempo, o valor do 
produto pras pessoas que estão trabalhando com ele e para a 

empresa”. 

E2 Facilitadora/ 
Gerente de Projeto 

“[...] faço todo o processo burocrático de projetos, então tudo que é 
contratação, pagamento… e eu faço também o acompanhamento do 

dia a dia do time, então as cerimônias de planning, review, 
refinamento técnico, dailies, [...] tirar os impedimentos do time, as 
retrospectivas, toda essa parte de cuidados com o time eu também 

faço”. 

E3 Facilitadora/ 
Analista Funcional 

“[...] hoje eu sou uma facilitadora; eu toco cerimônias [sic], mas eu 
também sou a responsável quando eu tenho que ter um 

cronograma, ajustar… eu toco as cerimônias [sic] mas eu também 
tenho que entrar lá quando eu vejo alguma disfunção no time”. 

E4 Facilitadora/ 
Analista Funcional 

“[...] eu participo de todas as cerimônias, aplico as cerimônias de 
Scrum com a minha equipe, realizo reuniões com o P.O. da área de 

negócio, alinho expectativa dele quanto ao nosso produto, [...] 
definimos priorizações, acompanho toda a equipe no processo de 

desenvolvimento até os testes em homologação com a área de 
negócio e faço report de todo o andamento do projeto pra diretoria, 

pra área executiva”. 



 

7.2 Categorias, relações e resultados encontrados 

 

Durante as atividades de codificação aberta e axial, foi possível perceber que,            

independentemente da questão à qual os participantes estavam respondendo, muito foi falado            

sobre os benefícios percebidos e dificuldades enfrentadas durante o processo de transição.            

Esta percepção se deu através da análise dos códigos gerados durante a codificação aberta e               

das relações identificadas no decorrer de ambas as fases de codificação. 

Dessa forma, foram identificadas três categorias fundamentais para esta pesquisa: (1)           

benefícios percebidos com a transição para a agilidade, (2) dificuldades enfrentadas na            

transição para a agilidade e (3) soluções para as dificuldades encontradas. As categorias e              

subcategorias relacionadas serão descritas nas subseções a seguir. 

 

7.2.1 Benefícios para a equipe percebidos com a transição para a agilidade 

 

A categoria “benefícios para a equipe percebidos com a transição para a agilidade”             

agrupa as subcategorias e códigos identificados que exprimem melhorias em relação à            

abordagem tradicional e/ou pontos positivos da agilidade percebidos durante o processo de            

transição. Inicialmente, benefícios foram identificados em uma variedade de contextos: no           

âmbito pessoal, em relação à equipe, em relação às áreas externas à área de T.I. e em relação à                   

empresa como um todo. Entretanto, os que mais se destacaram por sua densidade foram os               

benefícios relacionados à equipe, motivação principal para a criação desta categoria. 

A presente categoria abrange diversos pontos percebidos pelos sujeitos que podem ser            

caracterizados como benefícios para a equipe que atua em projetos ágeis na Empresa A. No               

cenário estudado, foi possível perceber que estes benefícios se devem, em grande parte, à boa               

adaptação das equipes para o modelo ágil de trabalho, conforme exemplificado pelos            

depoimentos contidos no Quadro 4. 

 
Quadro 4 - Depoimentos dos sujeitos sobre adaptação de suas equipes 
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“A gente se constitui como equipe através do diálogo, conversa, troca de informações dos dois lados. Os 
primeiros dois meses foram de adaptação, mas já em maio a equipe começou a colher os resultados dessa 

boa aceitação” — E1 

“A gente já entrou com um clima muito de todo mundo aprendendo como o ágil ia funcionar [...] a gente tem 
um time que tá [sic]muito entrosado” — E2 

“Aqueles que trabalhavam em área de sustentação e só com cascata e agora estão participando do contexto 



 

 

Assim, percebemos que uma equipe formada por membros que compartilham de uma            

boa adaptação ao novo modo de trabalho possui uma tendência maior a entender os princípios               

defendidos pelo Manifesto Ágil, o que contribui para uma maior suavidade no processo de              

transição. 

 

7.2.1.1 Comunicação e colaboração 

 

A primeira subcategoria de benefícios percebidos para a equipe reúne os benefícios            

relacionados à comunicação e colaboração entre os membros da equipe, conforme a Figura 2. 

 

 
Figura 5 - Benefícios percebidos para a equipe; subcategoria: comunicação e colaboração 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Dentre os benefícios percebidos pelos entrevistados, “espírito de equipe”, “bom          

relacionamento”, “melhor comunicação”, “maior colaboração” e “geração de valor para a           

equipe” foram os mais citados. Esses aspectos foram considerados como benefícios trazidos            

pela transição pois foram identificados em contextos comparativos, isto é, foram citados pelos             

participantes como pontos positivos não percebidos anteriormente, durante a atuação dos           

sujeitos em projetos tradicionais. 

Neste contexto, é possível perceber uma clara relação entre comunicação e           

colaboração: para que os membros da equipe colaborem entre si, a boa comunicação torna-se              
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ágil, fazendo parte do time, nessas pessoas você vê uma total mudança de comportamento [...] Então quando 
mudou o contexto dela [da pessoa], ela passou a enxergar o valor, a aceleração daquelas entregas [...] e ela 

começou a ser colaboradora do time, então foi uma característica bem positiva, ela se engajou” — E3 



 

um aspecto imprescindível. Ao mesmo tempo, uma comunicação clara e frequente (o último             

sendo facilitado pelas cerimônias realizadas com toda a equipe, como as reuniões diárias) está              

associada à construção de um bom relacionamento entre os membros da equipe, o que              

contribui diretamente para o desenvolvimento do espírito de equipe. 

Após analisar os benefícios descritos acima e suas respectivas relações, é possível            

perceber que esses contribuem fortemente para a geração de valor para a equipe. Uma equipe               

colaborativa e comunicativa promove o compartilhamento de informações, fomenta o senso           

de coletividade e propicia um ambiente de trabalho mais agradável. 

Nesse sentido, exemplificamos com a fala do entrevistado E3:  

 
[...] a sensação da colaboração onde o time todo colabora um com o outro também te                
passa uma sensação de que você não tá [sic]sozinho naquele dia de trabalho; você              
nunca tá [sic]sozinho, tem sempre várias interações (Informação verbal). 

 

7.2.1.2 Autonomia 

 

Ainda no contexto dos benefícios percebidos para a equipe, foi possível identificar            

outra subcategoria: autonomia da equipe, conforme apresentado na Figura 3.  

 

 
Figura 6 - Benefícios percebidos para a equipe; subcategoria: autonomia da equipe 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

No que se refere à autonomia da equipe, foi percebido um contraste em relação à               

abordagem tradicional: no cenário atual de transição para a agilidade, a equipe conquistou             

maior autonomia, permitindo que as decisões sejam tomadas de forma democrática,           

usualmente envolvendo a questão da boa comunicação, o que pode ser exemplificado pela             

seguinte fala do entrevistado E1:  
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Em linhas gerais, tenho total autonomia. Se eu recebo esse respaldo da empresa, por              
que não transmitir isso para a equipe? Transmito sim, e a equipe corresponde.             
Tomam decisões, falam, dão opinião. [...] Assim como eu tenho respaldo e            
autonomia, eu acho que a nossa equipe também recebe muito desse respaldo e             
autonomia (Informação verbal). 
 

Este cenário promove uma maior descentralização nas decisões tomadas, contribui          

para o desenvolvimento do senso de coletividade entre os membros da equipe, que possuem              

autonomia para expor suas opiniões e tomar decisões em conjunto, além de gerar um              

sentimento de igualdade: não há a figura de autoridade a partir da qual surgem todas as                

definições e soluções para as tarefas diárias e dificuldades enfrentadas; essas incógnitas são             

desvendadas em conjunto, pela equipe. Nesse sentido, destacamos a fala do entrevistado E2:  

 
A gente tem uma estabilidade de decisões que a gente tá [sic]muito seguro de tomar.               
[...] internamente a gente tem bastante autonomia e não sei se são todos os times               
assim, mas os poucos times que conheço e que trabalho perto eu vejo que isso               
acontece também; o P.O. e o facilitador estão ali muito alinhados e isso é muito bom                
porque a gente consegue tomar decisão sem o P.O. tá [sic]presente, a gente consegue              
definir alguma coisa quando o P.O. não tá [sic]e funciona muito bem (Informação             
verbal). 

 

7.2.1.3 Motivação e satisfação 

 

Esta subcategoria apresenta os benefícios percebidos pelos participantes que possuem          

um aspecto voltado às percepções pessoais relativas à motivação e satisfação e que, apesar de               

serem, em um primeiro momento, intrínsecas ao indivíduo, afetam diretamente a equipe como             

um todo. A Figura 3 ilustra esta subcategoria. 

 

 
Figura 7 - Benefícios percebidos para a equipe; subcategoria: motivação e satisfação 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Após a identificação das falas dos entrevistados (que indicam o processo de adaptação             

positiva pelo qual as equipes passaram) e apresentação das duas subcategorias descritas            
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anteriormente — “comunicação e colaboração” e “autonomia da equipe” — foi possível            

perceber que a subcategoria tratada nesta seção possui relação direta com as anteriores. 

Em suma, foi possível notar que a comunicação eficiente viabiliza a colaboração entre             

os membros da equipe, fortalecendo o relacionamento entre os indivíduos e contribuindo para             

a formação do espírito de equipe; a autonomia, embora já naturalmente facilitada pelo             

formato ágil de trabalho, é conquistada dia a dia pela equipe através da sua capacidade de                

deliberação, descentralizando o processo de tomada de decisões e fortalecendo o senso de             

coletividade e sentimento de igualdade. Assim, esses benefícios convergem para os fatores            

relacionados à motivação e satisfação, dispostos nesta subcategoria. 

Em comparação à abordagem tradicional, que oferece maior destaque ao processo           

como um todo devido à sua rigidez, a abordagem ágil defende maior foco nos indivíduos,               

conforme visto no Manifesto Ágil: “indivíduos e interações mais que processos e            

ferramentas” (BECK et al., 2001). 

Nesse sentido, uma equipe bem adaptada — ou ao menos com predisposição para a              

adaptação — colherá frutos desta característica presente na agilidade, conforme          

exemplificado pela fala do entrevistado E1: “A primeira questão que fica é que eu fui aceito                

pelo grupo, ou seja, entenderam que eu não podia ter uma vivência muito grande talvez em                

agilidade pelo meu histórico profissional, mas mesmo assim fui aceito”. Destaca-se também a             

fala do entrevistado E3: “O time que trabalha comigo não segrega nada, pelo contrário, eles               

nos abraçam, de todas as formas”. 

Assim, percebe-se que é gerada uma sensação de acolhimento a nível pessoal, o que              

contribui para a sensação de pertencimento à equipe. Ao sentir-se parte da equipe, é natural               

que bons relacionamentos sejam construídos, conforme outra fala de E3:  

 
[...] eu já conheço todo mundo com quem eu trabalho, são meus amigos [...] pra               
mim, isso, ter relações que são estimuladas pela metodologia de trabalho, melhora            
isso mais ainda. Isso foi muito impactante pra mim pessoalmente, um estímulo, uma             
alegria (Informação verbal). 
 

Neste contexto, os indivíduos tornam-se mais motivados, pois o dia a dia de trabalho              

passa a ser dividido com pessoas que possuem bons relacionamentos entre si, promovendo             

constante sensação de pertencimento. 

Pessoas mais motivadas tendem a possuir maior comprometimento ao trabalho, o que            

promove uma maior dedicação à entrega de valor, conforme fala de E2: 
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Então tá [sic]participando ali do dia a dia, vendo as entregas acontecendo, vendo os              
erros surgindo e serem resolvidos, tá [sic]vendo as coisas subirem pra produção e             
gerando valor… me dá mais gás pra fazer um trabalho cada vez melhor (Informação              
verbal). 
 

A geração de valor para o usuário pode ser vista, neste contexto, como uma via de                

mão dupla: indivíduos motivados se dedicam à geração de valor e, em contrapartida, ao gerar               

valor para o usuário, é percebida a sensação de vitória. Destaca-se a fala de E3:  

 
Você participar das entregas suadas dentro de um time, dentro de um dia, por              
exemplo, é uma sensação de linha de chegada, de vitória. Tem uns em que a gente                
chega quebrado, outros que a gente nem chega, chega pisando num pé só... mas no               
geral eu acho que isso ajuda na motivação, me ajudou muito, me motivou no dia a                
dia (Informação verbal). 
 

A sensação de vitória, percebida através do sucesso das entregas como forma de gerar              

valor para o usuário, mostra-se como um dos fatores que geram satisfação nos indivíduos que               

se encontram no contexto da agilidade, como percebido na fala de E4: 

 
Eu consigo ver uma entrega de valor a cada sprint, em um tempo curto, diferente do                
tradicional. [...] você consegue ver a entrega ali de forma clara, mesmo sendo algo              
pequeno de início, isso aí conta muito pra minha satisfação, de ver entregando o              
sistema (Informação verbal). 
 

Em relação à satisfação percebida, E3 diz: “Eu me sinto mais realizada no geral. A               

questão de eu trabalhar sabendo o valor que [a entrega] tem”. O entrevistado E1 demonstra               

preferência em relação ao modelo ágil dizendo:  

 
A interpretação do Manifesto Ágil é muito importante e significativa, ela é benéfica;             
eu acho que nós evoluímos quando a gente passou a utilizar os métodos ágeis. Em               
hipótese alguma eu voltaria pros processos tradicionais.(Informação Verbal) 
 

Ainda neste contexto, destaca-se a fala da entrevistada E2:  

 
Eu acho que eu não seria feliz se eu trabalhasse pro resto da minha vida com o                 
modelo tradicional de entrega. Como eu sou, o estilo de vida que eu levo, o jeito que                 
eu sou, eu não aguentaria viver num projeto em que a gente precisa ficar às vezes 3,                 
4, 5 meses pra ver as coisas acontecerem; eu não sei viver assim. Então, trabalhar               
com a metodologia ágil que a gente trabalha hoje me proporciona ver as coisas              
acontecendo aos poucos (Informação verbal). 

 

7.2.2 Dificuldades enfrentadas na transição para a agilidade 

 

A categoria “dificuldades enfrentadas na transição para a agilidade” agrupa as           

subcategorias e códigos identificados que expressam as dificuldades enfrentadas pelos          

indivíduos participantes do processo de transição. Inicialmente, dificuldades foram         
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identificadas em uma variedade de contextos: dificuldades em relação aos membros da            

equipe, dificuldades em relação às equipes externas e dificuldades relacionadas à mudança de             

abordagem. Entretanto, as que mais se destacaram por sua densidade foram as dificuldades             

relacionadas às equipes externas e as dificuldades relacionadas à mudança de abordagem. 

 

7.2.2.1 Dificuldades relativas à mudança de abordagem 

 

Esta subcategoria reúne as dificuldades observadas que possuem relação com a           

mudança de abordagem, ou seja, considerando que o processo de transição está em andamento              

na Empresa A, é esperado que surjam dificuldades como resultado da adaptação necessária;             

adaptação esta que não ocorre somente dentro das equipes e sim, na empresa, em sua               

totalidade. A Figura 4 ilustra esta subcategoria. 

 

 
Figura 8 - Dificuldades enfrentadas com a transição para a agilidade; subcategoria: dificuldades relativas à 

mudança de abordagem 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
 

Conforme discutido na seção 7.2.1, não houve indicações de dificuldades relacionadas           

à adaptabilidade dos membros de equipes da área de T.I. que estão participando do processo               

de transição. Entretanto, conforme dito anteriormente, a transição não traz a necessidade de             

adaptação apenas para as equipes que atuam diretamente com o desenvolvimento de software;             

a transição para a agilidade exige que as funções relacionadas sejam repensadas e as              

atribuições sejam reformuladas, principalmente no caso dos indivíduos que já atuavam como            

colaboradores da empresa antes do início da transição. 

Assim, neste momento de transição, é percebida certa falta de clareza nas funções e              

atribuições dos indivíduos, conforme fala de E2:  
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Eu acho que você sempre chega achando que você vai fazer o que você aprende;               
participar das cerimônias, ajudar o time, planejando… [...] aí você se depara com             
coisas que você não deveria fazer, que é essa parte super burocrática de cuidar de               
nota fiscal, contrato… quando você olha pra isso, você não tá [sic]mais ali olhando              
pro seu time rodar, você tá [sic]olhando pra uma parte burocrática que talvez você              
não devesse se envolver. Mas acho que é porque aqui esses papéis se confundem, de               
gerente de projeto e de facilitador (Informação verbal). 
 

Sobre este mesmo cenário, a entrevistada E3 diz: 

 
Hoje eu tô como facilitadora, apoiando o time. Com essa transição [...], os gerentes              
de projeto tiveram seu papel convertido em facilitadores. Então hoje eu sou uma             
facilitadora; eu toco cerimônias, mas eu também sou a responsável quando eu tenho             
que ter um cronograma [...] então hoje a posição, o papel, é ter essa sabedoria de                
equilibrar em que momento de exceção você vai ter que deixar aflorar um pouco as               
características de gestor, né, de gerente de projeto, em cima daquelas características            
de colaboração pura e simples com o time (Informação verbal). 
 

As falas citadas acima mostram a necessidade de que facilitadores, enquanto no            

exercício de suas funções, realizem tarefas características da abordagem tradicional como           

elaboração e ajuste de cronogramas, gestão de notas fiscais e trâmites contratuais. Além disso,              

essas tarefas são realizadas como parte da gestão de projetos ágeis, demonstrando que são              

utilizados recursos como cronogramas e relatórios de status em um contexto em que a sua               

aplicabilidade se confunde. Outro exemplo deste cenário é exemplificado na fala da            

entrevistada E3, que discorre sobre a falta de clareza em relação ao processo de contratação:  

 
[...] a empresa tratou da questão da execução dos projetos mas não tratou os              
contratos, então a gente ainda não tem aquela segurança e aquele processo claro, por              
exemplo, pra fazer aquela contratação de fornecedor dentro do contexto ágil. Hoje            
nós não temos uma indicação clara pra trabalhar num projeto que usa o framework              
ágil, a gente só tem da gerência pra baixo. A responsabilidade fica em cima do               
gerente direto do projeto, não vai pra agilidade (Informação verbal). 
 

A realização dessas tarefas gera insatisfação, conforme fala do sujeito E2: 

 
Quando você fala de ágil você não fala de cronograma; você faz ali só um release                
planning pra você ter ideia do que você quer entregar. E eu tive que criar um                
cronograma com data de entrega por atividade [...] então ainda hoje eu me vejo              
fazendo tarefas que se a gente fosse tá [sic] rodando o ágil mesmo da maneira que                
tem que rodar, eu não deveria fazer. Uma delas é cronograma, relatório de status              
toda semana… só a gente tem acho que 4 reuniões com pessoas diferentes pra dar               
status de projeto, então acho que minha maior dificuldade hoje é essa: fazer as              
pessoas entenderem que elas precisam abrir mão de alguns costumes que elas tinham             
quando o projeto não era ágil (Informação verbal). 
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7.2.2.1 Dificuldades percebidas no relacionamento entre a T.I. e áreas externas 

 

Esta subcategoria abrange as dificuldades percebidas no relacionamento entre a área 

de T.I. e áreas externas, como as áreas de negócio atendidas pela T.I., comercial e marketing. 

Mesmo que as dificuldades sejam percebidas em diferentes relacionamentos com a área de 

T.I, o relacionamento com as áreas de negócio possui destaque nesta subcategoria devido à 

sua densidade dentro os dados coletados. A Figura 5 ilustra esta subcategoria. 

 

 
Figura 9 - Dificuldades enfrentadas com a transição para a agilidade; subcategoria: dificuldades percebidas no 

relacionamento entre a T.I. e áreas externas 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Dentre as dificuldades e aspectos relacionados apresentados nesta subcategoria se          

destaca a falta de alinhamento entre as áreas externas e a área de T.I. em relação à agilidade.                  

Evidenciamos a fala da entrevistada E4: “Minha primeira impressão é que falta esse             

alinhamento entre a área de negócio e a área de T.I., alinhamento da cultura ágil”. Esta                

visão é corroborada pela entrevistada E2: 

 
Eu vejo que a gente da TI é muito preparado, [...] mas acho que ainda não tem uma                  
disseminação, pra empresa como um todo, de como é o ágil, como ele funciona,              
como as entregas acontecem, o que o time no dia a dia faz, qual o papel do P.O.,                  
qual o papel do facilitador… pra que todas as pessoas que estão envolvidas             
indiretamente no projeto ou aguardando aquela entrega, geralmente ou a área de            
marketing ou a área comercial, que elas entendam que, cara, o ágil funciona assim, o               
P.O. vai planejar assim e vocês vão receber assim; vocês tão preparados pra isso? O               
que mais vocês precisam saber? Isso não acontece, então rola esse desconforto das             
pessoas estarem esperando que a gente trabalhe de uma forma e a gente tá              
[sic]trabalhando de outra (Informação verbal). 
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Esta falta de alinhamento gera desconforto na equipe de T.I., conforme citado            

anteriormente pela entrevistada E2. Ainda, no caso da entrevistada E4, o próprio dono do              

produto de sua equipe não possui conhecimento claro do modelo ágil aplicado na empresa: 

 
Tem uma lacuna ali [...] eu não tenho o P.O. presente dentro da minha squad é                
difícil, ele não tá [sic]ali participando, ele não tá [sic]ali vendo o dia a dia, e a figura                  
dele é muito importante. Acho que quando a gente tiver ali um P.O. exclusivo por               
squad, vendo o dia a dia, batendo regra de negócio, levando ali o time, né, eu acho                 
que vai melhorar bastante. Quando eu olhei assim de cara eu vi que o P.O. não                
escreve história, o P.O. eu vejo que é um cascata meio que fantasiado de ágil, porque                
eu vejo o P.O. hoje como um stakeholder do processo tradicional,tá [sic]ali pra             
consultar, acaba que eu faço esse papel, de consultar o P.O., escrever as histórias e               
válido com ele, rapidamente, e ele só tá [sic]vendo ali o final, e isso é muito                
arriscado, porque a responsabilidade fica sempre com a área de desenvolvimento.           
Ele tem que tá [sic]ali participando, porque quando ele começar a ver o problema só               
na entrega, só no final, aí eu tô trabalhando com o cascata (Informação verbal). 
 

Uma das causas desse tipo de dificuldade, como a falta de conhecimento do dono do               

produto sobre o modelo ágil, se deve aos treinamentos oferecidos pela empresa. Embora             

frequentemente elogiados pelos entrevistados, os treinamentos não são obrigatórios para os           

membros de equipes ágeis, conforme relato da entrevistada E2: “Então eu vejo que a gente da                

TI é muito preparado [...] pra quem quer se preparar, né, porque nada aqui é obrigatório,                

então eles sempre oferecem os treinamentos mas você não é obrigado a participar”. 

Como uma das consequências da falta de alinhamento e disseminação da cultura ágil             

fora da área de T.I., além do desconforto mencionado anteriormente, percebemos a falta de              

transparência, conforme fala da entrevistada E2: 

 
Quando eu falo de transparência, por exemplo, a transparência que eu tenho com o              
meu time, com o meu coordenador de TI, até com o meu P.O., ela é podada de mim                  
quando a gente vai falar com a área de negócio, por exemplo. Então se eu tenho uma                 
reunião de status, que é uma das coisas que a gente tem muito, eu não posso falar                 
tudo que eu gostaria de falar porque você é podado ali. [...] O desconforto maior aí é,                 
de novo, a preparação do lado de lá [área de negócio] que não acontece, né. A ideia é                  
que a gente colocasse tudo em pratos limpos na mesa e você conseguisse explicar              
porque que houve esse atraso, ou porque você não entrega [...] faz todo sentido todo               
mundo ter essa visão (Informação verbal). 

 
A citação acima exemplifica como o relacionamento conturbado entre a área de T.I. e              

a área de negócio está relacionado à falta de alinhamento. Ao privar este relacionamento de               

uma comunicação transparente, forma-se um círculo vicioso: a equipe não consegue se            

comunicar de forma adequada junto à área de negócio e esta, por sua vez, segue sem entender                 

claramente como a equipe de T.I. realiza seu trabalho. 

Este relacionamento também é afetado pela resistência à mudança e necessidade de            

mudança de hábitos por parte da área de negócio, conforme fala da entrevistada E2: “Então               
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acho que minha maior dificuldade hoje é essa: fazer as pessoas entenderem que elas              

precisam abrir mão de alguns costumes que elas tinham quando o projeto não era ágil”. A                

entrevistada E4 também fala sobre esse aspecto: “mudar a cultura das pessoas é algo muito               

difícil, você tá [sic] lidando com pessoas, as pessoas trabalham de uma forma há muitos anos                

ali igual”. Ainda neste contexto, a entrevistada E2 fala sobre a resistência à mudança: 

 
Mais que conhecimento, mais que conhecer todas as diretrizes, todos os princípios,            
todas as regras… você tem que tá [sic] aberto pra aceitar as mudanças. Aprender a               
errar e mudar rápido a direção pra começar a acertar e tem muitas pessoas,              
principalmente em empresas que são muito grandes e têm muito tempo, que            
demoram um pouco a entrar nesse ritmo [...] Então elas precisam abandonar um             
pouco esse pensamento se elas estão decidindo virar essa chave. A partir do             
momento que aquele projeto vai rodar assim [ágil], você tem que parar de comparar              
ele com o resto; você tem que olhar pra dentro e se perguntar ‘como eu posso                
melhorar?’, ‘o que a gente pode fazer de diferente pra ficar melhor?’, mas ficar              
comparando com a maneira que era quando rodava cascata ou quando fazia o que              
queria… nunca leva ninguém a lugar algum. Acho que a gente tem que, a partir do                
momento que decidiu virar a chave, olhar pra dentro e se perguntar como a gente vai                
fazer aquilo funcionar e não ficar comparando com como a gente vivia antes             
(Informação verbal). 

 

7.2.3 Soluções para as dificuldades encontradas 

 

Esta categoria reúne as soluções identificadas para as dificuldades percebidas no           

processo de transição, descritas na seção anterior. É possível perceber que, apesar de algumas              

dificuldades estarem relacionadas estritamente aos traços pessoais dos indivíduos, como          

resistência à mudança, outras medidas podem auxiliar neste processo de transição de forma a              

envolver e gerar engajamento nos indivíduos para que essa resistência seja superada. A Figura              

6 ilustra esta categoria. 

 
Figura 10 - Soluções identificadas para as dificuldades encontradas 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Duas soluções já são praticadas e bem recebidas pelos colaboradores na Empresa A:             

oferecer um bom modelo de transição e um bom modelo de treinamentos. O modelo de               

transição proposto pela empresa mostra-se bem-sucedido em seu propósito, conforme          

comentário fornecido pelo sujeito E1: 

 
Eu vejo que a [Empresa A] tem uma grande preocupação de promover e fazer a               
transformação digital pra agilidade, aproveitando o que há de melhor nos processos            
ágeis. É muito feliz o modelo que a [Empresa A] usa pra migrar para processos               
ágeis. É assistida, não é largada. Tem uma pessoa que semanalmente dedica o tempo              
dela, não se dedica a projetos, se dedica a educar o grupo pra trabalhar com a                
agilidade (Informação verbal). 

 

Entretanto, esta visão não é corroborada pela entrevistada E2 no que diz respeito ao              

acompanhamento oferecido a longo prazo: 

 
Mas eu acho que uma vez que você está inserido no dia a dia, principalmente para                
times que não estavam acostumados com o ágil ainda e sofreram essa virada, talvez              
devesse acontecer um acompanhamento mais de perto desse núcleo de agilidade, que            
eu ainda não vejo. Eu vejo que o pessoal tenta fazer esse acompanhamento mas não               
conseguem porque são muitos projetos, é muito corrido… então acho que essa            
preparação eles fazem, mas uma vez que você entra, eles não acompanham. Uma             
coisa que sinto falta é isso, ser acompanhado (Informação verbal). 

 

Nesse sentido,  destaca-se também a fala da entrevistada E4:  

 
Eu vi que eles estão se movimentando, estão tentando, vejo que tem ali uma equipe               
que tá [sic]incentivando isso, tentando mudar essa cultura dentro das equipes, das            
pessoas, existe também um acompanhamento deles também com a gente pra           
verificar se a gente de fato tá [sic] rodando certinho o Scrum. Mas eu acho que ainda                 
falta um acompanhamento mais de perto (Informação verbal). 
 

Assim, é possível perceber que, em geral, o modelo de transição aplicado possui             

aderência por parte dos colaboradores; entretanto, nota-se a necessidade de um           

acompanhamento a longo prazo, realizado por um profissional com perfil de treinador ágil,             

após a fase inicial de adaptação da equipe ao modelo ágil. Este acompanhamento             

possibilitaria que, em conjunto com o facilitador, o treinador ágil contribuísse para a             

identificação de pontos de melhoria e possíveis soluções para as dificuldades enfrentadas,            

visto que dificuldades surgem conforme a teoria vai sendo aplicada à prática, conforme fala              

da entrevistada E2:  

 
Tem coisas que na teoria é muito lindo, muito fácil e aí quando você tenta               
implementar, você vai pescando aquelas dificuldades que não tem jeito, é só quando             
você tá [sic] rodando mesmo [que você percebe]. E aí às vezes você sente um pouco                
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de dificuldade de acertar ou porquê você não tem tanta experiência assim ou porque              
precisa vir uma pessoa de fora mesmo pra te ajudar… e é isso que ainda não                
acontece aqui (Informação verbal). 
 

O modelo de treinamentos oferecido na Empresa A mostra-se bem aceito pelos            

colaboradores. Os treinamentos ocorrem de diversos modos: tomam a forma de palestras,            

workshops, treinamentos expositivos e treinamentos práticos. A exímia qualidade dos          

treinamentos oferecidos é percebida com unanimidade pelos profissionais entrevistados,         

conforme depoimentos apresentados no Quadro 5. 

 

 
Quadro 5 - Depoimentos dos sujeitos sobre treinamentos oferecidos no contexto da agilidade 

 

No entanto, conforme atestado anteriormente, os treinamentos oferecidos não são          

obrigatórios. Dessa forma, profissionais que estão iniciando a atuação em projetos ágeis, caso             

resistentes à mudança, podem optar por não participar dos treinamentos. Este cenário se             

agrava nos casos em que os profissionais não atuam diretamente em uma equipe ou área que                

adota o modelo ágil. Se também são resistentes à mudança ou não conseguem enxergar valor               

nessa transição, qual será a motivação para que participem destes treinamentos? 

Nesse sentido, percebe-se que mesmo um modelo de treinamentos bem-sucedido — e            

atrelado à disponibilidade de treinadores ágeis para auxiliar quando necessário — não gera             

envolvimento suficiente em indivíduos resistentes à mudança. Assim, conforme sugerido pela           

entrevistada E2, poderiam ser aplicados outros métodos a fim de promover um maior             

engajamento por parte desses profissionais: 
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“As pessoas da equipe responsável pelo treinamento são muito comprometidas com o que fazem [sic] e, 
principalmente, acreditam no que fazem, então elas te envolvem. Você sai envolvido na história. O 

treinamento quando é dado dessa forma, ou seja, as pessoas [sic] conseguem te envolver, o resultado também 
é extremamente positivo” — E1 

“A gente tem um núcleo de agilidade aqui que tem pessoas muito boas no que fazem [...] dentro dos 
treinamentos de facilitação o conteúdo era muito vasto e passado de uma maneira muito leve… e esse 

conteúdo fica disponível depois, as pessoas ficam disponíveis depois também  se você quiser procurar, tirar 
alguma dúvida [...]ter uma empresa que tá [sic] disposta a compartilhar conhecimento nesse nível, e que 

coloca pessoas específicas pra fazer esse compartilhamento de informação… é muito bom” — E2 

“Os treinamentos são muito bons. A qualidade dos profissionais que entraram na [Empresa A] pra poder 
apoiar nessa transformação pro ágil é muito grande; então esses caras estão ministrando essa comunidade 
de práticas pra ensinar os colaboradores [...] quando você tem assim, pessoas altamente gabaritadas, que 

tem aquele dom de ensinar naturalmente, transmitir o conhecimento, acho que é nota 10” — E3 

“Acho excelente, porque eles colocam pessoas de vários projetos de várias unidades de negócio e ali você 
acaba enriquecendo o seu conhecimento quanto à companhia e você começa a ver que o problema que você 

passa também é o problema de outras pessoas, acho excelente essa troca” — E4 



 

 
Se eu tivesse que colocar como próximos passos da [Empresa A], seria trazer a área               
de negócio, as áreas periféricas, pro jogo também, pra elas entenderem como            
funciona; fazer uns exercícios ali dentro pra trazer o pessoal mais pro jogo mesmo;              
porque isso acaba influenciando nossos próprios coordenadores; as cobranças que          
eles sofrem hoje e que eles passam pra gente, que a gente não deveria receber,               
porque não faz mais sentido. Olhando pro ágil que tá [sic] rodando, é muito reflexo               
da cobrança que eles recebem das áreas de negócio. Então acho que é praí [sic] que a                 
gente tem que caminhar agora, acompanhar o dia a dia dos projetos e trazer a área de                 
negócio cada vez mais pro jogo; vem conhecer como é o trabalho, vem ver como               
funciona… coloca a pessoa pra rodar uma semana ali vendo o time acontecendo,             
uma sprint… trabalhando mais próximo; ou implementa alguma coisa numa          
dinâmica que dê pra eles fazerem rodar ágil ali sem precisar sair do ambiente de               
trabalho deles, com alguma tarefa… e ver acontecer, sabe? Entender como funciona;            
porque aí a empresa vai entender que é isso que a T.I. tá [sic] fazendo (Informação                
verbal). 

 

Assim, pode-se concluir que seria adequado desenvolver um modelo de imersão das            

áreas externas — em especial, das áreas de negócio — em um contexto que possibilitasse uma                

demonstração da vivência em torno da agilidade. Como um dos benefícios observados na             

idealização deste cenário, constata-se que o entendimento prático seria priorizado, permitindo           

que fosse demonstrado como o processo ágil é operado. Em contrapartida, essa demonstração             

contribui para que pré-concepções errôneas possam ser desmistificadas, dando lugar à visão            

prática de como o trabalho é realizado em um contexto de desenvolvimento ágil.  

Além disso, este cenário viabilizaria a aquisição de conhecimento através da prática: a             

partir do momento em que o profissional entende de que forma e com que velocidade o                

formato ágil de trabalho pode gerar valor, a tendência é que ele se envolva cada vez mais.                 

Nesse sentido, destaca-se a fala da entrevistada E3: “Acho que são as principais dificuldades:              

mudar e ambientar, fazer o onboarding5. Depois que a pessoa começa a funcionar dentro do               

framework, geralmente ela gosta”. 

Ainda no contexto das soluções identificadas, destaca-se que todos os profissionais           

participantes, cada um à sua maneira, expuseram a necessidade de amadurecimento do            

processo ágil. Isto se deve, principalmente, ao caráter recente da transição na Empresa A.              

Conforme exposto na seção 4, este processo iniciou-se há cerca de um ano: este período pode                

ser considerado curto quando pensamos no porte da empresa em questão e pela sua idade no                

mercado. 

Uma transição que influencia diretamente a cultura organizacional de uma empresa de            

grande porte dificilmente acontecerá rapidamente e por completo; além da necessidade natural            

5 Integração do profissional recém-chegado a um determinado contexto para que ele seja apresentado à cultura 
organizacional e aos principais procedimentos utilizados no dia a dia no qual ele estará inserido. 
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de alteração dos processos anteriormente estruturados em torno do processo tradicional, há a             

necessidade humana de adaptação — sendo a última a que mais varia. São diversas pessoas               

pensando de formas diferentes, com perspectivas, crenças e hábitos diferentes. Além disso,            

cada equipe e projeto possui características e necessidades distintas; assim, além da adaptação             

necessária por parte dos indivíduos, surge a necessidade de adaptação do processo em si: não               

a fim de descaracterizar a metodologia empregada, mas com o objetivo de otimizar o processo               

de acordo com a realidade da equipe e do projeto no qual ele está sendo empregado. 

Nesse sentido, essa necessidade pode ser exemplificada com a fala da entrevistada E2:             

“Se eu tivesse o poder nas mãos, eu executaria algumas mudanças de organização, não de               

framework. Eu organizaria as coisas de forma diferente. Aí falando de equipe, não de              

método”. Ainda, destaca-se a fala da entrevistada E4: “Eu continuaria no ágil e traria mais               

ferramentas da área de produto, mais discovery, mais ferramentas pra gente aplicar no ágil              

[…] a gente pode adaptar processos dentro do ágil”. 

Foi possível perceber que as soluções citadas pelos entrevistados estão relacionadas a            

melhoria na comunicação entre as áreas e no acompanhamento do processo no nível das              

equipes. Foi compreendido que, ainda que os treinamentos tenham sido aplicados com            

qualidade segundo os entrevistados, foi aplicado de forma expositiva a todas as equipes sem              

considerar as especificidades e capacidades de cada uma. Com esses dados postos,            

acreditou-se que as sugestões indicadas pelos entrevistados são plausíveis e que, se            

planejadas, podem ser aplicadas sem grande impacto nos processos. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foram investigadas e analisadas as percepções de profissionais de           

Tecnologia da Informação com o objetivo de identificar os aspectos que se mostram mais              

frequentes no processo de transição entre métodos tradicionais e ágeis de trabalho e, a partir               

destes resultados, apresentar considerações sobre os tópicos emergentes. Essa investigação foi           

realizada através da análise qualitativa da fala de quatro profissionais da área de Tecnologia              

da Informação em relação às suas percepções nesse contexto. Para o levantamento das             

questões de entrevista foi utilizado o método GQM (Goal, Question, Metric) e a análise dos               

dados coletados foi realizada de acordo com procedimentos da Teoria Fundamentada, visando            

identificar tópicos emergentes dentre as visões expostas pelos entrevistados. O objetivo geral            

da pesquisa foi alcançado uma vez que pudemos identificar três principais categorias que             

 
53 



 

abrangem os assuntos emergentes: benefícios percebidos com a transição para a agilidade,            

dificuldades enfrentadas na transição para a agilidade e soluções para as dificuldades            

encontradas.  

Através da identificação destas categorias foi possível perceber relacionamentos claros          

entre elas. Duas subcategorias de benefícios percebidos para a equipe durante a transição —              

“colaboração e comunicação” e “autonomia da equipe” — convergem para a última            

subcategoria de benefícios: “motivação e satisfação”. Isto se dá através da influência positiva             

dos benefícios citados nas primeiras subcategorias na forma com que os indivíduos passam a              

perceber o dia a dia de trabalho neste novo formato.  

Foi possível perceber que, em geral, os entrevistados mostraram-se confortáveis ao           

expor suas opiniões, muitas vezes oferecendo visões não previstas inicialmente nas questões            

estruturadas para as entrevistas. Esse cenário pode ser considerado como positivo, pois o             

formato semiestruturado de entrevista permitiu que os participantes tivessem maior liberdade           

para expressar seus pontos de vista. Entretanto, vale ressaltar que a entrevistada E4 foi sucinta               

em praticamente todas as questões que abordavam um aspecto mais pessoal, o que pode              

indicar uma personalidade mais introspectiva em comparação com os entrevistados anteriores. 

Em relação às dificuldades percebidas, observa-se que muitas se devem ao fato da             

transição ainda estar em andamento. Iniciada há poucos anos, nota-se que certos processos —              

especialmente os relacionados a funções e atribuições e alinhamento entre a área de T.I e               

áreas de negócio — não adquiriram elevado nível de maturidade. É possível que os              

entrevistados não expuseram mais dificuldades devido à boa adaptação dos membros da            

equipe ao novo formato de trabalho. Embora seja percebida resistência à mudança nas equipes              

externas, internamente essa não foi uma dificuldade enfrentada. 

Os trabalhos relacionados, apresentados na seção 3, destacaram os aspectos humanos           

associados às dificuldades percebidas no processo de transição, assim como possíveis           

soluções relacionadas. Neste contexto, foi possível identificar pontos de convergência em           

relação ao presente trabalho. Gandomani et al. (2013) destacam a importância do cliente             

como membro de uma equipe ágil e como a qualificação e comprometimento são             

características vitais em um cliente neste cenário. Foi possível perceber a relação entre esta              

dificuldade com com a falta de alinhamento enfrentada na Empresa A entre as equipes ágeis e                

as áreas de negócio. Entretanto, Narayanan e Thangasamy (2012) e Hekkala et al. (2017)              

citam dificuldades relacionadas à equipe que não foram observadas pelos profissionais da            

Empresa A, como dificuldade de adaptação, problemas com datas de entrega, insatisfação do             
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cliente e dificuldades de auto-organização. No contexto das soluções propostas, Narayanan e            

Thangasamy (2012) enfatizam a importância dos treinamentos e da presença de um treinador             

ágil, principalmente na fase inicial de transição. Em contrapartida, os sujeitos entrevistados            

destacam a importância do acompanhamento a longo prazo. Hekkala et al. (2017) ressaltam a              

importância da comunicação clara e da construção de confiança entre membros da equipe             

como soluções para as dificuldades observadas; por outro lado, esses aspectos foram            

percebidos pelos entrevistados como benefícios ocasionados pela transição para a agilidade. 

Ademais, foi possível reiterar que o processo de adaptação humana — especialmente a             

necessidade de mudança de hábitos — ocorre mais lentamente do que a adaptação dos              

processos a um novo modelo de trabalho. Ao considerar o caráter recente da transição na               

Empresa A e todos os benefícios percebidos pelos profissionais, percebe-se que muitas das             

dificuldades atualmente enfrentadas podem ser mitigadas ao manter o bom modelo de            

transição e treinamentos já existentes, aplicar a melhoria contínua no processo ágil existente             

atualmente e atrair as áreas externas à área de T.I. para a agilidade através de programas de                 

imersão que promovam uma demonstração do dia a dia dentro de uma equipe ágil. 

A limitação deste trabalho é a condução do estudo de caso no contexto de uma única                

empresa que está passando pelo processo de transição, ou seja, permite que sejam observados              

apenas indícios dos tópicos emergentes no contexto de transição entre modelos de trabalho.             

Cada empresa possui seu contexto específico, que envolve porte, idade, cultura organizacional            

predominante, entre outros, o que torna necessária a análise de cada uma dessas variáveis para               

que os resultados obtidos possam ser extrapolados para outro contexto. 

Como indicação para trabalhos futuros, sugere-se ainda neste contexto conduzir          

entrevistas com um maior número de profissionais de diferentes perfis e de diferentes             

empresas. Também propõe-se a realização de outros estudos qualitativos, de forma a gerar             

embasamento para um posterior estudo quantitativo de maior amplitude, considerando          

diversos profissionais e empresas. Ainda, indica-se a realização de estudos que busquem            

soluções para aumentar o engajamento das áreas externas à área de Tecnologia da Informação              

no contexto da agilidade: formatos de treinamento inovadores, práticas imersivas, entre           

outros.  
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GLOSSÁRIO 

 

Agile coach Profissional que aplica treinamentos embasados em sua experiência e         

conhecimento em métodos ágeis de desenvolvimento.  

Agilidade Substantivo comumente usado para se referir ao modelo ágil de          

desenvolvimento de software. 

Daily meeting Reunião diária de 15 minutos de duração, proveniente da metodologia          

Scrum.  

Framework Conjunto de técnicas, ferramentas ou conceitos pré-definidos utilizados        

para resolução de problemas ou definição de estratégias para um 

projeto ou domínio específico. 

História de usuário Descrição de uma necessidade do usuário do produto, sob o ponto de            

vista deste usuário, proveniente da metodologia Scrum. 

MVP “Minimum Viable Product” ou “produto viável mínimo” em tradução         

livre. Corresponde à versão mais simples de um produto que valida           

uma solução de negócio para uma demanda do cliente com o mínimo            

de custo possível. 

PU Processo Unificado 

Produto Termo utilizado para referenciar o sistema produzido por um equipe de 

desenvolvimento utilizando metodologia ágil. 

Retrospectiva Cerimônia realizada ao fim de cada Sprint que possui como objetivo           

principal alcançar a melhoria contínua do processo, de acordo com ,0

pontos observados e ações definidas pela equipe. Proveniente da 

metodologia Scrum. 

Scrum Metodologia utilizada na gestão de projetos e desenvolvimento ágil de          

software. 

Sprint Fase de um projeto ágil, estipuladas em espaços determinados de tempo           

que podem variar de duas a quatro semanas, proveniente da 

metodologia Scrum 

WIP “Work In Progress” ou “Trabalho em Progresso” em tradução livre.          

Representa o esforço máximo, normalmente representado com pontos,        

que uma equipe possui de capacidade. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Dados de identificação 

 
Título do Projeto: Transição de métodos tradicionais para métodos ágeis no desenvolvimento de software em uma                
empresa de grande porte: um estudo de caso 

Pesquisadores do projeto: Thales de Souza Machado e Yule Trannin Ximenes. 

Professoras Responsáveis: Luciana Cardoso de Castro Salgado e Vânia de Oliveira Neves. 

Instituição a que pertence os pesquisadores e professoras responsáveis: Universidade Federal Fluminense - UFF 

Telefones para contato: (21) 96513-7378 (Yule Trannin Ximenes) ou (21) 97950-3264 (Thales de Souza Machado). 

Nome do voluntário: _____________________________________________ R.G: _______________ 

 
O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de conclusão de curso com o título “Transição de métodos                   
tradicionais para métodos ágeis no desenvolvimento de software em uma empresa de grande porte: um estudo de                 
caso”, orientado pelas professoras Dra. Luciana Salgado e Dra. Vânia de Oliveira Neves e de responsabilidade dos                 
alunos Yule Trannin Ximenes e Thales de Souza Machado. Este trabalho é requisito parcial para obtenção do título de                   
Bacharel de Sistemas de Informação, do curso de Sistemas de Informação do Instituto de Computação da Computação                 
da Universidade Federal Fluminense. 
 
A pesquisa tem como objetivo geral a análise da percepção de pessoas da área de Tecnologia da Informação nas áreas                    
de desenvolvimento de software durante e após o processo de transição entre métodos de trabalho considerados                
tradicionais e ágeis. 
 
Em caso de dúvidas, pedimos contatar qualquer membro do nosso grupo e/ou as professoras responsáveis e estaremos                 
à disposição para auxiliá-lo. Sua participação ocorrerá através de entrevista de interesse temático, que será gravada                
para preservar a integralidade dos discursos. Após a transcrição das gravações, serão colocados nomes fictícios para                
preservar sua identidade. Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de              
qualquer dúvida acerca dos procedimentos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. Este documento será elaborado               
em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador.                  
Garantimos a confidencialidade das informações geradas e a privacidade dos sujeitos envolvidos na pesquisa.              
Lembramos que sua participação é voluntária e que este consentimento pode ser retirado por você a qualquer tempo                  
sem prejuízo à continuidade do nosso projeto.  
 
Eu, ____________________________________________, RG nº_________________ declaro ter sido informado e         
concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
 
Niterói, 20 de outubro de 2020. 
 
_______________________________________________ 
Nome e assinatura do participante ou seu responsável legal 
 
 
____________________________________________         ______________________________________________  
Thales de Souza Machado       Yule Trannin Ximenes 
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