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RESUMO 

 

 

Em um ambiente competitivo de constante transformação digital, os métodos ágeis de 

desenvolvimento de software se popularizaram ao proporem maior velocidade e flexibilidade 

quando comparados aos modelos tradicionais de gestão de projetos. Entretanto, na medida em 

que essas metodologias se tornaram populares, o mercado e o ambiente acadêmico sinalizaram 

para a existência de fatores desafiadores inerentes à aplicação em grandes organizações, por 

possuírem estruturas mais complexas. Esse trabalho tem como objetivo identificar os desafios 

relacionados à aplicação dos métodos ágeis em grandes organizações, sendo utilizado o estudo 

de caso como método de pesquisa. Os resultados do estudo demonstraram coerência com o 

exposto na literatura acadêmica, sendo possível identificar novos fatores desafiadores 

envolvendo a aplicação dos métodos ágeis. Desse modo, contribui-se para que o mercado e o 

ambiente acadêmico obtenham uma melhor compreensão do tema, e adotem estratégias cada 

vez mais eficientes para a aplicação de tais metodologias. 

 

Palavras-chave: Método Ágil, Metodologia, Scrum, Desenvolvimento de Software, 

Tecnologia. 

  



ABSTRACT 

 

 

In a competitive environment of constant digital transformation, agile methods of software 

development became popular as they proposed greater speed and flexibility when compared to 

traditional project management models. However, as these methodologies became popular, the 

market and the academic environment signaled the existence of challenging factors inherent to 

the application in large organizations, because they have more complex structures. This work 

aimed to identify the challenges related to the application of agile methods in large 

organizations, using the case study as a research method. The results of the study showed 

consistency with the academic literature, and it was possible to identify new challenging factors 

involving the application of agile methods. This study helps the market and the academic 

environment to have a better understanding of the theme, to adopt increasingly efficient 

strategies based on the challenges that involve the application of agile methods. 

 

Key words: Agile Methods, Methodology, Scrum, Software Development, Technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em um ambiente competitivo volátil, com o mercado em contínua transformação digital 

em um contexto tecnológico cercado de incertezas e constantes alterações, surgiu a necessidade 

de organizações conviverem em constante adaptação ao mercado, sempre respondendo a 

mudanças (HESS et al, 2016). Nesse contexto, os desafios envolvendo gestão de projetos e 

desenvolvimento de Tecnologia de Informação (TI) se tornaram mais latentes na medida em 

que a transformação digital trouxe também a necessidade de desenvolvimento de produtos 

centrados na experiência do usuário (RODRIGUEZ, 2018), realização de testes e 

experimentações, e promoção de aprendizados por meio de interações com o público (ROSS, 

2018), contemplando um time-to-market adequado ao contexto e às pressões do mercado 

(GROSSMAN, 2016). 

Diante disso, surgiram novas propostas de desenvolvimento de software com o objetivo 

de tornar os desenvolvimentos em TI mais ágeis e aptos a mudanças. Nesse cenário, o Manifesto 

Ágil (AGILE MANIFESTO, 2001) foi publicado com o objetivo de propor uma nova forma de 

desenvolvimento de software, a partir de valores e princípios que priorizam a entrega de 

software funcional por meio de iterações e evoluções constantes, priorizando o indivíduo e a 

comunicação acima de processos e documentações extensas. Tais princípios e valores compõe 

os fundamentos de uma série de frameworks de desenvolvimento que são classificados como 

métodos ágeis, como por exemplo o Scrum (SCHWABER; BEEDLE, 2002; SUTHERLAND, 

2016) e o Extreme Programming (BECK; ANDERS, 1999), também conhecido como XP. 

Os métodos ágeis também buscaram responder à percepção de dificuldade e insatisfação 

diante de modelos tradicionais de desenvolvimento de produtos e de iniciativas de tecnologia, 

conhecidos por estarem enquadrados dentro do formato waterfall (BELL; THAYER, 1976). 

Tais modelos possuem um formato sequencial, considerando etapas de definição de requisitos, 

desenvolvimento, testes e operação, sendo criticados pelos métodos ágeis por causa da baixa 

propensão a mudanças e alterações durante essas fases, e também pela necessidade de excessiva 

documentação e controle de processos. Essas dificuldades podem ser identificadas e 

visualizadas a partir de indicadores de pesquisas recentes, em que dentro de uma análise de 

projetos waterfall, apenas 62% desses projetos foram finalizados dentro do tempo necessário, 

e 70% foram finalizados dentro do orçamento necessário (HOTLE; WILSON, 2018). 

A mesma pesquisa também apontou que aproximadamente 60% dos respondentes se 

concentram no uso de métodos ágeis nas organizações quando comparado com o waterfall 

(HOTLE; WILSON, 2018), mostrando o ganho de relevância do tema e a tendência de mercado 



12 
 

em sua aplicação. Entretanto, na medida em que esse modelo se populariza, forma-se também 

um cenário composto por uma série de desafios inerentes à sua aplicação em grandes 

organizações e organizações tradicionais, que nasceram fora do contexto de desenvolvimento 

iterativo e incremental de tecnologia. Tais organizações podem encontrar barreiras e obstáculos 

envolvendo a maior complexidade na implantação das metodologias diante de suas 

características, dificultando a sua efetiva adoção e consistência prática. Nesse cenário, alguns 

desafios têm sido apontados pelo mercado, como por exemplo a mudança cultural, a integração 

do trabalho entre times que utilizam modelos de trabalho diferentes, e também a construção de 

práticas consistentes de trabalho ágil (WEST, 2017). 

A literatura acadêmica tem abordado sob diferentes perspectivas a questão da agilidade 

das organizações e o uso da tecnologia, tratando a agilidade tanto como atributo da estratégia 

organizacional quanto como ao uso de métodos ágeis como frameworks de gestão e 

desenvolvimento de software. Desse modo, as pesquisas têm sido feitas não apenas com o 

objetivo de apresentar as metodologias e compreende-las como soluções viáveis de 

desenvolvimento de software nas organizações, mas também de compreender os possíveis 

ganhos que o uso desses métodos pode proporcionar, e dos atributos que envolvem a sua 

aplicação. Sob esse aspecto, vale destacar a oportunidade envolvendo a necessidade de 

compreensão de quais desafios envolvem a aplicação de métodos ágeis nos ambientes 

organizacionais e quais barreiras podem prejudicar o seu uso, buscando visualizar e entender a 

possível distância entre o que é proposto na teoria e a sua efetiva adoção e prática. 

Este trabalho visa responder à seguinte pergunta de pesquisa: quais são os desafios 

inerentes à aplicação de metodologias ágeis em grandes organizações? 

Desse modo, é estabelecido como objetivo de pesquisa identificar quais são as barreiras 

e os desafios envolvendo a aplicação de métodos ágeis em grandes organizações. Portanto, esse 

trabalho contribui academicamente ao identificar os possíveis desafios apontados pela literatura 

através de um estudo de caso, buscando confirmar, complementar ou até mesmo contrapor o 

que tem sido exposto tanto academicamente quanto pelo mercado. Consequentemente 

estabelecendo também uma contribuição gerencial para que as instituições tenham uma melhor 

compreensão sobre o tema e tomem melhores decisões com relação a aplicação de metodologias 

ágeis. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A fundamentação está estruturada sob três perspectivas que podem ser identificadas na 

figura abaixo. A primeira perspectiva compreende a agilidade sob a ótica da estratégia 

organizacional, na qual a tecnologia é o meio que suporta a organização diante da necessidade 

de se adequar à evolução tecnológica das últimas décadas. A segunda compreende a agilidade 

como metodologia de desenvolvimento de software, a sua diversidade de modelos e seu 

panorama histórico. A terceira perspectiva compreende o que a literatura tem apresentado como 

desafios inerentes a sua prática nas organizações. 

 

Figura 1 – Estrutura da Fundamentação Teórica 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

2.1 Tecnologia e agilidade no âmbito estratégico 

 

Dentro de um contexto tecnológico altamente competitivo (HESS et al, 2016), as 

organizações com alta performance precisam compreender a agilidade como um item essencial 

dentro de suas estratégias. Ao longo do tempo os modelos estratégicos evoluíram para propostas 

que buscam maior alinhamento entre negócios e tecnologia, tornando-se um dos temas 

prioritários entre os executivos de TI (COLTMAN et al, 2015). 

Diante disso, para a viabilização da transformação digital e um melhor posicionamento 

estratégico, é necessária a habilidade de se adaptar e responder às mudanças geradas pelo 

mercado e concorrentes (KANE et al, 2015). Ou seja, a agilidade não está somente relacionada 

Desafios práticos 
das metodologias 

ágeis

Tecnologia e 
agilidade no âmbito 

estratégico 

Modelos ágeis de 
desenvolvimento e 

software 
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com a transformação digital interna da organização, mas com a necessidade de adaptação em 

um contexto mercadológico altamente competitivo e volátil, com constantes evoluções de 

concorrentes e novos entrantes. 

Não existe um consenso na definição de agilidade como característica organizacional, 

mas é possível destacar o conceito que envolve a habilidade de responder e se antecipar a 

mudanças com facilidade, no tempo adequado (VAN OOSTERHOUT et al, 2006). Ou seja, ter 

a capacidade de identificar uma oportunidade e gerar valor com velocidade e eficiência, possuir 

um time-to-market adequado, e ter a capacidade de responder a mudanças externas e internas à 

organização são características de organizações ágeis. 

Diante disso, a capacidade tecnológica pode ser vista como uma habilidade que permite 

a execução da estratégia das organizações, tanto em iniciativas de transformação e disrupção 

de produtos e serviços no mercado, como para obter ganhos competitivos incrementais (CHEN 

et al, 2014). Entretanto, é importante ressaltar que a tecnologia “sozinha” não traz consigo a 

agilidade organizacional, que diz respeito a capacidade de adaptação e alteração de processos 

de negócio de acordo com as necessidades competitivas e de mercado (TALLON, 2008). Desse 

modo, para se obter um maior ganho de performance no uso da tecnologia, as organizações 

devem estar atentas à aplicação e otimização de processos e governança, estando inclusive 

dispostas a realizar mudanças que possam torná-las mais flexíveis em aspectos que impactem 

seus fatores críticos de sucesso. 

Portanto, para que organizações tornem a agilidade de fato uma vantagem competitiva, 

é necessário que haja alinhamento entre negócios e TI (COLTMAN et al, 2015; FELIPE et al, 

2016). Nesse quesito, a integração e a comunicação são valores importantes propostos pelas 

metodologias ágeis, e são positivos na medida em que o método ágil busca facilitar o 

alinhamento entre equipes e indivíduos de negócios e TI (SUTHERLAND, 2016), promovendo 

maior entendimento de requisitos e funcionalidades, e maior velocidade nas tomadas de decisão 

no desenvolvimento de produtos e projetos. 

Outra perspectiva está contemplada por algo contraditório, pois ao mesmo tempo que a 

tecnologia pode habilitar o ganho de performance e a agilidade das organizações, também pode 

criar dificuldades e barreiras (LU; RAMAMURTHY, 2011). Isso pode ocorrer por causa de 

fatores relacionados a aspectos técnicos como arquiteturas de TI pouco flexíveis e sistemas 

legado (VAN OOSTERHOUT et al, 2006). Desse modo, é necessário que as organizações não 

apenas invistam em tecnologia, mas também nas capacidades de TI que lhes permitam se 

tornarem mais ágeis nas respostas ao mercado (LU; RAMAMURTHY, 2011). Ou seja, é 
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necessário que a tecnologia suporte tais necessidades, com uma estrutura flexível, escalável e 

adaptável (LOWRY; WILSON, 2016). 

Tendo exposto esses itens, o próximo capítulo apresenta os métodos ágeis como 

iniciativas que visam suportar a agilidade das organizações, no desenvolvimento e entrega 

contínua de iniciativas com foco no produto e no usuário final. 

 

2.2 Modelos ágeis de desenvolvimento e software 

 

Na medida em que o ambiente competitivo se altera de forma acelerada, com ameaças 

de novos produtos, canais, concorrentes e novos entrantes, o desenvolvimento ágil de software 

é essencial para a manutenção da competitividade (CHEN et al, 2014). Desse modo, as 

metodologias ágeis se apresentam como propostas que buscam promover maior adaptação 

nesse cenário.  

Em sua definição, o método ágil é um conjunto de princípios e conceitos práticos que 

priorizam o produto e a entrega de valor de forma constante, funcional, iterativa e incremental, 

por meio de times autônomos e multidisciplinares, com comunicação clara e disciplina no 

acompanhamento das atividades (NERUR et al, 2005), compreendendo a capacidade de 

desenvolvimento de forma eficiente, respondendo a mudanças (LEE; XIA, 2010). 

Anteriormente ao surgimento do método ágil, na década de 1980 surgiu a proposta de 

maior flexibilidade na entrega de projetos e produtos, com um conceito que considerava a 

sobreposição de fases de desenvolvimento, construção em ambientes instáveis, equipes com 

auto-organização, transferência de aprendizado e formas de controle mais “leves” de projetos 

(TAKEUCHI; NONAKA, 1986). Essa foi também a primeira abordagem que fez alusão a 

prática esportiva do rugby, posteriormente adotada pelo Scrum, que aplica a metáfora 

relacionada ao desenvolvimento que emerge da constante interação em harmonia dentro de um 

time multidisciplinar, no lugar do desenvolvimento em etapas altamente estruturadas. 

A popularização dos modelos ágeis aconteceu a partir do Manifesto Ágil (AGILE 

MANIFESTO, 2001), que marcou o movimento por meio do estabelecimento de princípios e 

valores que envolvem o desenvolvimento ágil de software, como: 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. Esses conceitos são pilares que norteiam as diferentes metodologias, e são 

consideradas práticas fundamentais em suas aplicações. O resumo com as principais diferenças 

entre o modelo tradicional e o ágil estão expostos no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Comparação entre modelos 
 
  Tradicional  Ágil 

Fundamental 
Assumptions  

Sistemas totalmente especificados, 
podem ser construídos após 
planejamento rigoroso. 

Desenvolvimento realizado por times 
pequenos (até 9 pessoas), utilizando 
princípios de desenvolvimento, teste 
e feedbacks contínuos. 

Controle Controle concentrado por meio de 
ferramentas e processos de governança.  

Controle descentralizado, em times e 
pessoas 

Modelo de Gestão Command-and-control  Leadership-and-collaboration 

Customer’s Role  Importante Crítica (Necessidade de feedbacks 
constantes) 

Ciclos do projeto Guiados por tarefas e atividades Guiado por funcionalidades de 
produto 

Modelo de 
desenvolvimento 

Life cycle model, pré-definido e com 
pouca variação 

Modelo de entrega evolutiva e 
iterativa 

Fonte: Adaptação de NERUR et al, 2005 
 

Dentro desse conceito, desde a década de 1990 diversos frameworks de trabalho de 

desenvolvimento ágil foram propostos seguindo esses princípios, e que podem ser 

compreendidos cronologicamente de acordo com o quadro 2 abaixo. 

 

Quadro 2 – Panorama histórico dos métodos ágeis 
 
Método Referência 
Dynamic Systems Development Method 
(DSDM) STAPLETON, 1997 

Feature-Driven Development (FDD)  COAD et al, 1999 
Extrem Programming (XP) BECK, ANDERS, 1999 
Scrum SCHWABER, BEEDLE, 2002; SUTHERLAND, 2016 
Agile Modeling  AMBLER, 2002 
Lean Software Development  POPPENDIECK, POPPENDIECK, 2003 
Crystal Methods COCKBURN, 2004 
Scaled Agile Framework (SAFe) LEFFINGWELL, 2007 
Disciplined Agile Delivery (DAD)  AMBLER, LINES, 2012 
Large-Scale Scrum (LeSS)  LARMAN, VASS, 2016 
Nexus  BITTNER, 2018 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dentre esses métodos, os principais e mais estudados são o XP e Scrum (LARSON; 

CHANG, 2016), havendo oportunidade para avaliar novas propostas e práticas do mercado, 

assim como em comparar o “estado da arte” e a prática. Além disso, organizações têm adaptado 

conceitos e práticas de acordo com suas necessidades e limitações (DINGSOYR et al, 2012; 

NORTON; WEST, 2017), não havendo necessariamente uma padronização no uso desses 

modelos. 
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O Extreme Programming constitui um conjunto de práticas para times de 

aproximadamente sete pessoas, como test-driven development, pair programming, refactoring, 

planning game, user stories dentre outros (BECK; ANDERS, 1999). Esses times são 

multidisciplinares, compostos por pessoas responsáveis pelo projeto e pelo negócio, o Project 

Manager e um Product Manager respectivamente. No XP, não existe uma recomendação 

específica de aplicação da metodologia em larga escala, ou em projetos nos quais se faz 

necessário a integração e participação de times externos, tendo foco em práticas aplicáveis às 

equipes. 

No Scrum (SCHWABER, BEEDLE, 2002; SUTHERLAND, 2016), também existe o 

conceito de formação de times multidisciplinares, mas existem dois papéis de destaque na 

composição de times, o Scrum Master, responsável pela consistência prática da metodologia, e 

o Product Owner, responsável pela especificação e priorização das features a partir de uma 

visão do negócio e do cliente, avaliando as necessidades dos usuários. Diferentemente do XP, 

o Scrum não apenas determina um conjunto de práticas, mas determina etapas e cerimônias que 

compõe o desenvolvimento do produto, como o refinamento do Backlog, a sprint planning, a 

sprint review e a retrospectiva da sprint, além de reuniões diárias de curta duração para 

acompanhamento das tarefas, as dailys. Ou seja, existe um fluxo e um processo definido para 

que o método seja posto em prática. 

Pode-se identificar que existe um desalinhamento de expectativas com relação ao 

suporte à gestão de projetos por meio das metodologias ágeis, que são focadas em práticas no 

nível de equipes. Isso se associa ao fato de tais metodologias proporem soluções “universais”, 

muitas vezes não considerando particularidades de produtos, projetos e organizações 

(ABRAHAMSSON et al, 2003). Além disso, a princípio os métodos ágeis foram desenvolvidos 

para times pequenos e multidisciplinares, não contemplando a integração e interações mais 

complexas em grandes organizações e projetos. Dentro desse contexto, novas propostas 

surgiram com o objetivo de escalar esses métodos nas organizações, a partir de combinações 

de técnicas e práticas contempladas em metodologias como Scrum e XP (ALQUDAH; 

RAZALI, 2016). 

Dentre essas propostas de escala estão enquadradas SAFe, DAD, LeSS e Nexus, que 

apresentam novas práticas de governança com foco na maior integração e comunicação entre 

diferentes times ágeis de desenvolvimento. Entretanto, até o momento não existem evidências 

empíricas e acadêmicas que analisem suas aplicações e resultados. Além disso, considerando 

as práticas organizacionais de métodos ágeis, existe a percepção de que organizações têm 

adaptado e customizado as práticas, tendo aderido parcialmente os métodos ágeis (NORTON; 
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WEST, 2017). Desse modo, deve-se compreender se as organizações aplicam ou não os 

métodos ágeis em sua integralidade considerando seu “estado da arte”, ou no caso de serem 

feitas alterações, compreender os motivos que levam isso a acontecer e seus possíveis impactos. 

 

2.3 Desafios práticos das metodologias ágeis 

 

Parte dos trabalhos acadêmicos têm apresentado percepções e resultados positivos na 

avaliação de desempenho do uso dessas metodologias (SERRADOR; PINTO, 2015), ao mesmo 

tempo em que também apontam para o fato de que o próprio processo de implantação e 

adaptação aos métodos ágeis é um desafio que envolve o planejamento e mudanças de uma 

série de atributos da organização (LAANT et al, 2011). 

Ao analisar organizações tradicionais de grande porte, é necessário ressaltar que elas 

precisam lidar com desafios que envolvem a maior complexidade e risco considerando a sua 

escala (PETERSEN; WOHLIN, 2009). Tratam-se de organizações em que diante da aplicação 

de métodos ágeis podem encontrar barreiras envolvendo a adaptação e alteração de governança 

e processos pré-estabelecidos, uma maior complexidade na tomada de decisão dentro da 

organização, maior dificuldade no desenvolvimento por causa do impacto dos sistemas legado 

e da falta de flexibilidade de processos (TALLON, 2008). Esses são fatores que podem 

prejudicar diretamente as práticas de times que estão dentro desse ambiente complexo de 

grandes organizações. 

Desse modo, a necessidade de alinhamento entre negócios e TI é válida inclusive no 

nível de processos das organizações (TALLON et al, 2016), sendo um fator importante para 

habilitar a agilidade de TI das organizações (VAN OOSTERHOUT et al, 2006). Ou seja, é 

necessário que as organizações revejam e otimizem seus processos internos para o melhor uso 

da tecnologia disponível. 

Além disso, alguns autores apontam para a necessidade de realizar uma análise da 

natureza do projeto e de seu objetivo, argumentando que o uso de metodologias ágeis não são 

as mais eficientes em todos os tipos de iniciativas (BOEHM; TURNER, 2004; NERUR et al, 

2005). Desse modo, existiria até mesmo a dificuldade na tomada de decisão sobre quando 

utilizar os métodos ágeis nas organizações, assim como de adaptá-los para que sejam adequados 

ao ambiente e ao contexto da organização (CORAM, BOHNER, 2005; VINEKAR et al, 2006). 

Dentro de uma análise crítica aos modelos ágeis, citam como ponto fraco desses 

frameworks a “falta de planejamento e previsibilidade” na entrega dos projetos (BOEHM, 

2002), por vezes envolvidos pela dificuldade relacionada à mudança na forma como os 
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requisitos técnicos são feitos e priorizados quando comparado com o waterfall (INAYAT et al, 

2015). Apontam também para sua alta volatilidade de requisitos, e até mesmo para a falta de 

detalhamento e tratamento de itens não funcionais, como por exemplo “segurança” e 

“infraestrutura” (RAMESH et al, 2010). Desse modo, dentro das organizações é possível 

destacar o desafio relacionado a adequação dos métodos ágeis diante da necessidade de 

orientação para o maior planejamento e previsibilidade de longo prazo, incluindo-se o modo 

como se relaciona com requisitos não funcionais de segurança e infraestrutura. 

Tais conflitos são fatores que podem dificultar a adesão e aplicação das metodologias 

nas organizações. Dentro dessa ótica, algumas soluções têm sido propostas, como a utilização 

e a combinação de ambos modelos de desenvolvimento (ágil e tradicional) dentro das 

organizações (BOEHM, 2002; VINEKAR et al, 2006), sendo até mesmo apresentados como 

não contraditórios e complementares (KARLSTROM; RUNESON, 2006). 

Outra visão que surgiu com o objetivo de atender as demandas das organizações foi a 

do “bimodal” (HAFFKE et al, 2017), que prevê o uso das duas formas de desenvolvimento de 

software e projetos dentro das organizações, o ágil e o waterfall. Isso implicaria na utilização 

de mais de um modelo de trabalho, com duas diferentes práticas e dois diferentes processos. 

Entretanto, tanto em uma visão de bimodal quanto de integração de modelos de 

desenvolvimento, não existe um estudo para a compreensão de uma possível dificuldade em 

desenvolver e manter uma cultura ágil de desenvolvimento de software nessas condições, e 

dificuldades técnicas relacionadas à interdependência e escassez de recursos humanos de 

desenvolvimento de sistemas dentro das organizações, assim como o convívio com débitos 

técnicos e sistemas legado. 

Dentro do âmbito organizacional, aspectos relacionados ao indivíduo e à formação de 

equipes têm sido apontados como fatores críticos e desafiadores na execução das metodologias 

ágeis, como as variáveis autonomia e diversidade dentro de times ágeis (LEE; XIA, 2010). 

Além disso, aponta-se para a necessidade de superação de desafios inerentes a questões 

culturais da organização, que são necessárias para que de fato exista uma mudança no modo 

como as equipes operam (BOEHM, TURNER, 2004; NERUR et al, 2005). 

Nesse contexto, compreendendo-se a cultura como um sistema formado por padrões 

aprendidos, compartilhados e padronizados, a literatura aponta para a necessidade de 

compatibilidade entre a cultura organizacional e as metodologias ágeis (IIVARI; IIVARI, 

2011). Entretanto, é importante destacar que se trata de uma questão complexa na medida em 

que envolve múltiplas variáveis internas e externas à organização, e que tem sido avaliada sob 

três óticas principais, o impacto da cultura do indivíduo, do grupo e da organização na aplicação 



20 
 

das metodologias. Fatores envolvendo esse tema são complexos de serem alterados dentro das 

organizações (BOEHM; TURNER, 2004), pois são fenômenos singulares de cada organização, 

de difícil generalização, e que compreendem inclusive o reconhecimento de subculturas 

existentes em organizações de grande porte (IIVARI, IIVARI, 2011). 

Outro aspecto importante de destacar é o das possíveis barreiras envolvendo a 

experiência prévia dos indivíduos (AUGUSTINE et al, 2005), que influenciam em suas 

preferências e na propensão de adaptação a novos modelos de trabalho, podendo inclusive 

provocar um embate entre “advogados” e “opositores” com relação à preferência de escolha 

entre waterfall e ágil (LAANTI et al, 2011). 

Esses fatores também desafiam um novo modelo de liderança (AUGUSTINE et al, 

2005), exigindo adaptação para um novo formato de gestão de pessoas, por meio de equipes 

multidisciplinares, sendo capaz de promover mudanças que envolvem o modelo de trabalho das 

equipes. Além disso, existe uma mudança relevante no modo de propor a liderança com relação 

a prática da metodologia, de “command-and-control” para “leadership-and-collaboration”, 

tornando o papel da liderança mais informal (NERUR et al, 2005). 

Outros estudos de caso também abordaram o papel da alta liderança das organizações e 

a necessidade de adaptação e desenvolvimento de novas competências (BENNIS, 2013), sendo 

fatores fundamentais na proposição da transformação digital das organizações (SAI et al, 2016). 

Dentro desse tópico, vale destacar também a mudança no papel do gerente de projeto, que passa 

a exercer uma função de facilitador com foco em promover e coordenar esforço baseados em 

colaboração, no lugar de ser um controlador e planejador de tarefas (NERUR et al, 2005). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esse trabalho tem como objetivo identificar quais são os desafios inerentes à aplicação 

de metodologias ágeis dentro de grandes organizações tradicionais, como a integração com 

modelos tradicionais e a consistência na aplicação de práticas ágeis de trabalho. O desenho de 

pesquisa foi feito tendo como base o que foi analisado na fundamentação teórica, buscando 

confirmar o que foi apresentado como desafio e identificar possíveis variações no caso 

apresentado, conforme exposto no quadro 3 abaixo. 
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Quadro 3 – Fatores desafiadores inerentes ao método ágil 
 
Fatores 
Implantação e adaptação da organização ao método ágil 
Impacto da complexidade da organização (riscos e processos) 
Definição do modelo de desenvolvimento a ser aplicado 
Planejamento e previsibilidade de projetos e produtos 
Integração e adaptação entre diferentes equipes 
Impactos gerados pelo histórico e percepção do indivíduo 
Autonomia dos times 
Papel da liderança na transformação da organização. 
Influência de sistemas legado e débitos técnicos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Além desses itens, é necessário explorar e identificar novas proposições, que serão 

consideradas por meio de experiências reais dentro de um contexto organizacional, tendo em 

vista que para esse estudo as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claras e fáceis 

de serem distinguidas (YIN, 2015). Vale ressaltar também que as práticas a serem avaliadas 

podem depender de qual método ágil está sendo proposto para a organização, tendo em vista a 

diversidade de modelos existentes, mas que serão avaliados dentro de atributos fundamentais 

que diferenciam o ágil e o tradicional conforme o quadro 1 (NERUR et al, 2005). 

Desse modo, para essa pesquisa foi adotado o modelo de Estudo de Caso, tendo em vista 

que é possível identificar que o fenômeno analisado (aplicação de métodos ágeis) é intrínseco 

ao seu contexto (organização e mercado). Portanto, trata-se de uma estratégia de pesquisa que 

compreende cenários reais (BENBASAT et al, 1987), nos quais o pesquisador não possui 

controle sobre os eventos (YIN, 2015), em um estudo cujo objetivo é desenvolver uma teoria 

através da análise e estudo da realidade (EISENHARDT, 1989). Trata-se de uma estratégia 

adequada a obtenção de conhecimento prático, contribuindo para o desenvolvimento de teorias 

(BENBASAT et al, 1987). 

Vale ressaltar também que o estudo de caso se enquadra de forma relevante como 

estratégia de pesquisa por se tratar de uma questão de pesquisa do tipo “o quê” (YIN, 2015). 

Assim sendo, o método adotado pode ser caracterizado como exploratório quanto “aos fins”, e 

estudo de caso quanto “aos meios” (VERGARA, 2016). 
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3.1 Definição do caso 

 

O caso a ser estudado é o de uma grande empresa do setor financeiro do Brasil, no qual 

o banco do grupo está posicionado entre os 7 maiores bancos do país (VALOR ECONÔMICO, 

2018). A relevância do caso pode ser identificada a partir da dependência desse setor com 

relação a tecnologia, seja para a realização de novos investimentos ou para a sua manutenção e 

infraestrutura. Junto com o governo, esse é o segmento que mais investe em tecnologia no Brasil 

(FEBRABAN, 2018). 

Trata-se de um setor que tem vivido a evolução tecnológica e tem participado da 

transformação digital, onde nos últimos 5 anos as transações bancárias nos canais digitais 

cresceram 128%, atingindo mais de 40 bilhões de transações nos canais digitais (FEBRABAN, 

2018). Além disso, diante de concorrentes como as fintechs, as grandes organizações que 

compõe o setor precisam estar preparadas para uma nova forma de entregar produto e 

experiência do usuário para clientes mais exigentes e que podem vislumbrar de soluções mais 

modernas e digitais. Essa movimentação pode ser vista a partir de investimentos em soluções 

tecnológicas como inteligência artificial, data-analytics, blockchain, dentre outras 

(FEBRABAN, 2018). 

Essa organização tem sido desafiada pelas transformações que o setor tem passado nos 

últimos anos, e desde 2016 começou a utilizar a metodologia Scrum no desenvolvimento de 

software. As diferentes unidades de negócio têm sido instigadas a criarem e disponibilizarem 

produtos e serviços para os clientes dentro dos canais mobile e desktop, sendo desafiados por 

concorrentes eu tem promovido a evolução da experiência do usuário no setor. Por esse motivo, 

além da integração entre negócios e TI, a organização tem adotado o conceito da metodologia 

ágil no dia a dia para a melhor comunicação entre as áreas de TI, Design, Experiência do 

Usuário e Marketing. 

Por se tratar de uma organização tradicional e de grande porte, o estudo de caso 

compreende a complexidade e o ambiente desafiador de implantação de métodos ágeis diante 

de processos estabelecidos, necessidade de escala, sistemas legado e regulamentações e riscos 

que todas as organizações financeiras estão sujeitas. Ou seja, trata-se de um caso no qual é 

possível encontrar a diversidade de aspectos apontados como desafiadores e relevantes na 

revisão teórica. 
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3.2 Coleta e análise de dados 

 

Tendo definido o caso, como primeiro passo houve a identificação do informante-chave, 

que deveria ter informações sobre a organização, compreender o contexto histórico e ter 

conhecimento técnico suficiente para que fosse refinado o questionário de pesquisa, e também 

para que fosse possível identificar novas fontes de informação relevantes para o 

aprofundamento da pesquisa. Com isso, foi realizado o teste e os ajustes do questionário da 

pesquisa. Além disso, esse informante-chave também contribuiu no recrutamento das pessoas 

que seriam entrevistadas, com conhecimento e envolvimento com a metodologia dentro da 

organização. 

Esse estudo de caso teve como fonte de evidência a observação direta, participante e a 

realização de entrevistas individuais gravadas com diferentes participantes no processo de 

aplicação dos métodos ágeis. Conforme quadro abaixo, esse processo foi composto por pessoas 

de diferentes posições hierárquicas e de diferentes áreas envolvidas a implantação da 

metodologia, sendo possível coletar dados de diferentes perspectivas, incluindo-se indivíduos 

responsáveis pela estratégia e pela operação. 

 
Quadro 4 – Relação de entrevistados 
 

Entrevistado Função Gravação Tipo 
Duração 
aproximada 

E1 Product Owner Sim Presencial 30 min 
E2 Product Owner Sim Presencial 40 min 
E3 Project Manager Sim Presencial 25 min 
E4 Business Owner Sim Presencial 20 min 
E5 Scrum Master Sim Presencial 50 min 
E6 Desenvolvedor Sim Telefone 20 min 
E7 Desenvolvedor Sim Telefone 15 min 
E8 IT Manager Não Presencial 35 min 
E9 Head de Produtos Sim Presencial 40 min 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Para elaboração do questionário houve o embasamento teórico com o objetivo de 

comparar o padrão previamente estabelecido pela teoria e os resultados empíricos do estudo 

(YIN, 2015). Sob esse aspecto, vale ressaltar o caráter exploratório e descritivo do estudo (YIN, 

2015), tendo em vista que o objetivo está na identificação de fatores desafiadores. Pode-se dizer 

que é um estudo com o caráter de descrever e desenvolver a teoria (EISENHARDT, 1989). 

O formato das entrevistas foi o focal, assumindo características espontâneas de uma 

conversa informal (YIN, 2015), permitindo extrair mais informações e coletar outros dados 

além dos previstos dentro de um questionário semiestruturado. 



24 
 

A análise dos dados coletados foi feita por meio da técnica de análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011), que ocorre através de interpretação dos conteúdos de forma sistemática. 

Após a coleta dos dados, gravação e transcrição das entrevistas, foi feita a categorização e 

triangulação das fontes de evidência, buscando traçar conclusões que considerem fatores como 

a interpretação do fato e da realidade de acordo com o ponto de vista dos entrevistados. Nesse 

caso, apenas um dos entrevistados não se sentiu confortável e não permitiu a gravação da 

entrevista.  

O quadro 5 apresenta e organiza as etapas que envolveram os procedimentos 

metodológicos descritos nesse capítulo, desde a identificação do informante-chave até a análise 

dos dados coletados. 

 

Quadro 5 – Etapas do procedimento metodológico 
 

Etapa Procedimento 
1 Identificação dos informante-chave 
2 Refinamento do questionário 
3 Entrevista teste 
4 Segundo refinamento do questionário 
5 Recrutamento dos participantes 
6 Realização das entrevistas 
7 Participação das cerimônias do ágil 
8 Categorização e triangulação de dados 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Estrutura da organização e aplicação do método ágil 
 

A organização iniciou a prática do método ágil em meados de 2016, uma iniciativa que 

teve como prerrogativa a mudança que estava acontecendo no setor financeiro por meio de uma 

maior competitividade dos bancos nos canais digitais, com a entrada de fintechs e a crescente 

digitalização de clientes, aumentando a relevância das interações dos usuários por meio da 

internet diante dos canais físicos. Com a intenção de ganhar maior velocidade de 

desenvolvimento, e também com objetivo de permitir maior flexibilidade considerando 

possíveis alterações de requisitos ao longo dos projetos, a organização decidiu adotar o uso de 

metodologias ágeis nos desenvolvimentos de TI por meio do Scrum. 

Antes da implantação dessa metodologia a organização praticava um modelo de 

desenvolvimento de projetos próprio, criado internamente dentro de uma abordagem waterfall. 

Os requisitos eram todos especificados no início do projeto, seguido por etapas de validação e 
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testes, com poucas interações entre Business, Produtos e TI durante um processo no qual a área 

de Projetos era a responsável pela interlocução com os times de negócios e tecnologia. 

Atualmente poucos projetos dentro da organização não aplicam o método ágil e seguem 

o modelo tradicional de desenvolvimento. Portanto, é possível considerar que a organização 

pratica o bimodal, aplicando o modelo tradicional de gestão de projetos em situações 

específicas nas quais envolvem maior risco, ou em necessidades legais que possuem todos os 

requisitos bem definidos, sem necessidades de alteração. 

Foi possível identificar quatro áreas principais que são responsáveis pela aplicação da 

metodologia ágil na instituição: a área de Business, demandante que possui a visão do negócio, 

do cliente e da rentabilidade dos serviços para a instituição; a área de Produtos, responsável 

pelo desenvolvimento do produto e do projeto, que realiza a interação com as áreas de 

tecnologia e projetos; a área de Gestão de Projetos, que é responsável pelo orçamento e 

planejamento do desenvolvimento de todos os projetos; e a área de Tecnologia, que além dos 

desenvolvedores, também possui indivíduos com papel de Scrum Master. Foi possível também 

identificar que tanto a área de Produtos, quanto de Business e de Gestão de Projetos podem 

realizar o papel de Product Owner, dependendo da necessidade do projeto e da área. 

Tendo em vista a implantação da metodologia, a organização desenvolveu e aplicou 

treinamentos sobre o Scrum e métodos ágeis para as áreas que interagiriam diretamente com 

esse novo modelo de trabalho. Dentro da “escola de negócios” da empresa existem cursos 

digitais gratuitos, incentivando para que mesmo as pessoas que não foram treinadas em cursos 

presenciais, ou que podem interagir de forma indireta com a metodologia, possam se capacitar 

e adquirir conhecimento sobre o tema. Além disso, existe também a figura do Agile Coach, que 

exerce um papel de propagador e consultor durante a fase inicial de formação dos times, 

organizando as cerimônias e esclarecendo os papéis de cada pessoa. 

As sprints possuem duração de três semanas e os times praticam todas as cerimônias do 

Scrum, como as reuniões diárias, a planning, a review e a Retrospectiva. Os times (também 

chamados de squads) são compostos por um Product Owner, um Scrum Master e os 

desenvolvedores, dentre eles o Quality Assurance Analyst (responsável pela aplicação e 

automatização de testes de software). Com a mudança para o Scrum, os desenvolvedores 

deixaram de ser especialistas de “siglas de sistemas” (sistemas e serviços específicos utilizados 

para cada produto e processo da organização) e se tornaram generalistas, divididos em analistas 

de tecnologia de front end, back end e infraestrutura. Outro fator relevante de ser abordado é 

que há casos em que os desenvolvedores são terceirizados a partir de contratações de 

consultorias de tecnologia. 
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Algumas poucas equipes, que necessariamente possuem um alto grau de maturidade e 

maior experiência na aplicação do ágil, e que também já demonstraram alcançar bons resultados 

de qualidade de software, passaram a aderir apenas o Kanban. Nesse caso, eles não aplicam as 

plannings e o modelo de sprints, sendo que conforme entregam as histórias visíveis no Kanban, 

eles começam a desenvolver as próximas histórias priorizadas no backlog de acordo com a 

capacidade disponível no time desenvolvimento. 

Na organização, em todo segundo semestre acontece a priorização das equipes e dos 

projetos que serão desenvolvidos no próximo ano, seguindo as definições estratégicas da 

organização e das áreas negócio. Nesse caso, além de atributos que geram valor para o cliente 

e para a instituição, também são avaliados projetos envolvendo adequações legais, tendo em 

vista que o setor é altamente regulamentado. Todos os projetos são orçados a partir de uma lista 

de requisitos com pouco detalhamento, estimando o número de horas aproximadas que as 

equipes de desenvolvimento terão em cada um dos projetos. 

 

4.2 Necessidades de adaptação 

 

No caso foi possível identificar que houve uma mudança positiva no que diz respeito a 

flexibilidade para alterações de requisitos e rotas de projetos a partir do uso do método ágil. 

Entretanto, é necessário ressaltar que houve a adaptação do modelo de acordo com o ambiente, 

necessidades e limitações da organização em questão. Essa necessidade de adaptação está 

relacionada com a complexidade da instituição, considerando o seu porte e escala, em conjunto 

com os riscos envolvendo ao setor de serviços financeiros. 

Essa questão foi pontuada pelos entrevistados, valendo-se destacar o trecho de uma das 

entrevistas: “Qualquer coisa que a gente desvie da rota, qualquer pequeno percentual que dê 

errado, qualquer horário que a gente `fique fora`, qualquer público que a gente não atenda, o 

impacto é muito grande” – E9. 

Diante disso, a organização precisou enquadrar a metodologia dentro de um contexto de 

processos de governança que envolve avaliação de riscos de segurança da informação, 

qualidade de software e gestão de mudanças (análise de intersecção de implantações e serviços, 

impactando funcionalidades). Nesse quesito, a necessidade de adaptação a esses processos de 

governança foi evidenciada como a maior dificuldade de aplicação do ágil, tendo em vista que 

engloba procedimentos onerosos, que exigem tempo dedicado de desenvolvedores para 

formalizações e preenchimento de documentos, demandando esforço demasiado quando 

comparado com o tempo dedicado ao desenvolvimento de software. 
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Essa questão também pode ser exemplificada a partir de outro trecho de entrevista, que 

apresentou o tema de forma clara: “(...) pra a gente fazer uma implantação, são tantas planilhas 

que tem que preencher, tantos sistemas que tem que entrar, tanta autorização que tem que 

pedir, que o desenvolvedor tem que dedicar um tempo grande pra se preparar para a 

implantação (...)” – E1. 

Com relação à gestão de mudanças, existe a necessidade de adequação às datas de 

implantação estabelecidas para os sistemas, que são pré-definidas para que aconteçam apenas 

uma vez por mês. Desse modo, por mais que as sprints durem de duas a três semanas, as 

implantações ocorrem de forma mensal. Essa adaptação é apontada como um desafio que 

impacta a agilidade, porém ao mesmo tempo é percebida pelos times como um processo 

estabelecido para uma melhor qualidade de governança dos sistemas. Isso ocorre na medida em 

que existem diversos times realizando entregas distintas e simultâneas dentro de um mesmo 

ambiente, que podem gerar impactos entre si, consequentemente podendo afetar diretamente os 

serviços disponíveis aos clientes. 

Sobre esse item, pode-se destacar a observação de um dos entrevistados que respondia 

ao tema de processos e governança: “Precisa ter, porque é uma empresa muito grande, então 

eles têm que ter esse controle para até mensurar o gasto de investimento. Porque é um 

investimento muito alto e as coisas têm que funcionar com um controle grande, porque é muita 

coisa que se implementa todo dia nos sistemas do banco” – E6. 

Por mais que processos envolvendo a governança desses itens sejam vistos como 

necessários para que a organização não corra riscos de grande impacto, parte desses processos 

são apontados como exagerados e complexos. Isso ocorre dentro de um contexto onde todos 

times passam pelos mesmos processos de documentação e validação rigorosos, 

independentemente de seus históricos de qualidade de implantação terem sido bons ou ruins, 

ou até mesmo de uma avaliação do objetivo da implantação, considerando tamanho do seu 

impacto e sua exposição aos riscos. Ou seja, todas as alterações e implantações passam pela 

mesma esteira de processos de governança, e nem sempre são consideradas eficientes em seus 

atributos de avaliação. 

Outra adaptação do método que pôde ser observada foi com relação ao papel do Scrum 

Master, que além de ser responsável pelo bom funcionamento dos times de acordo com a 

metodologia, ele possui um escopo maior de atuação, exercendo também a função de líder 

técnico de TI. Desse modo, eles assumem novas responsabilidades, tendo em vista que também 

precisam preocupar com decisões que vão além da performance dos times ágeis, e influenciam 

diretamente nas decisões de soluções envolvendo o desenvolvimento de sistemas.  
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4.3 Desafios identificados 

 

Conforme dito anteriormente, no segundo semestre de cada ano são discutidos e 

definidos os projetos do ano posterior, com a priorização dos times de desenvolvimento feita 

em conjunto entre os times Business, Projetos e Produtos. Nesse caso, o planejamento e a 

previsibilidade geram dificuldades para os times que praticam o ágil, tendo em vista que o 

Scrum não fornece suporte para planos de longo prazo. De acordo com a metodologia, existe o 

chamado “Cone da incerteza” (SUTHERLAND, 2016), que admite que as estimativas ficam 

mais assertivas ao longo do tempo. Desse modo, existe o desafio de planejamento e 

previsibilidade na medida em que esse conceito da metodologia e as necessidades dos 

executivos da organização nem sempre são compatíveis. Na prática, as equipes apresentam 

propostas de planos que são refinados ao longo do tempo, e que em alguns momentos podem 

gerar atritos relacionados a mudança de expectativas ao longo dos projetos. Consequentemente 

esse fator influencia alterações de orçamento e estimativas de entregas ao longo do ano. 

Nesse quesito, ao longo das entrevistas foi possível identificar que nem sempre o 

planejamento de médio e longo prazo tem prioridade dentro dos times ágeis, valendo-se 

destacar um trecho de uma das entrevistas: “A gente peca muito ainda no planejamento aqui. 

Por exemplo, a gente deveria estar, neste momento, se preparando, se planejando, para o que 

eu quero entregar ano que vem” – E2. 

Mudanças de rota podem acontecer no decorrer dos projetos conforme o método ágil 

prevê, mas também podem gerar grandes impactos de orçamento destinados à manutenção dos 

times de desenvolvimento. Ou seja, essas mudanças, tanto de escopo quanto de estimativa de 

esforço geram impactos no orçamento planejado para o ano, causando mudanças de priorização 

de projetos, tendo em vista que nem sempre essas mudanças são simples de serem realizadas. 

Outro desafio pôde ser identificado ao juntar esse atributo que envolve o custo de 

mudança nas rotas dos projetos, com os riscos envolvendo o setor financeiro, que é mais crítico 

com relação ao erro considerando que podem impactar não apenas a disponibilização de 

serviços aos clientes, mas também a imagem de segurança que os bancos precisam transmitir.  

Esses dois fatores interferem no comportamento das equipes, através do “medo de errar” e da 

necessidade de prever e implantar produtos completos para os clientes. Esse é um fator 

relevante de ser destacado, pois conflita com a abordagem iterativa e evolutiva do Scrum, que 

propõe conceitos como MVP (Minimum Viable Product) e a implantação de versões que 

permitam coletar feedbacks para a realização de otimizações e melhorias constantes. 
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Nesse quesito, é necessário identificar que há casos em que riscos podem ser assumidos, 

mas devem ser de forma organizada e controlada, com objetivos claros: “(...) então, liberdade 

para ter algum grau de risco, e falar ‘cara, eu vou tentar’. Se der errado, eu volto atrás” – E9. 

Desse modo, por mais que não seja uma prática comum, é possível realizar testes e obter 

aprendizados por meio de experimentações e validações de hipóteses, desde que seja de forma 

estruturada. 

Diante disso, também foi possível observar em entrevistas que as sprints nem sempre 

se propõe a implantar itens funcionais, ou seja, que possam ser de fato testados em produção. 

Trata-se do desenvolvimento em fases, e de partes não funcionais para os clientes dentro das 

sprints, concretizando-se as entregas após meses de trabalho e desenvolvimento. Esse é um 

item crucial de ser destacado, pois é determinante na diferenciação do Scrum de modelos 

tradicionais de desenvolvimento. Ou seja, quando isso ocorre é necessário identificar que não 

se trata de uma adaptação do método ágil, mas sim de uma inconsistência conceitual e prática 

no dia a dia de algumas equipes. 

Outro fator verificado no caso foi o desafio envolvendo projetos e produtos que exigem 

a interação e integração de diferentes equipes, de diferentes negócios e até mesmo de diferentes 

empresas. Esse fator intensifica a dificuldade de comunicação, que já ocorre por causa do 

tamanho da organização, com um grande número de pessoas e equipes com diferentes 

responsabilidades. Desse modo se intensifica também a necessidade de alinhamento e de 

administração de equipes, que podem praticar diferentes modelos e práticas de gestão de 

projetos. Como consequência, os times que deveriam praticar o Scrum não conseguem ter a 

agilidade necessária nas tomadas de decisão, e acabam precisando se adequar a modelos de 

especificação de requisitos praticados por equipes em modelos tradicionais de gestão de 

projetos. Diante disso são geradas dúvidas nos indivíduos, que se questionam se o modelo ágil 

realmente seria o mais adequado para essas situações. 

Nesse contexto é necessário destacar também o viés do indivíduo em relação a 

percepção de sucesso ou falha com relação a aplicação do método ágil ou de modelos 

tradicionais de gestão de projetos dentro da organização. Desse modo, essa posição individual 

também pode influenciar a aplicação do método, partindo do pressuposto que as pessoas podem 

estar mais ou menos dispostas a trabalhar dentro de modelos de desenvolvimento de software 

dependendo de suas interpretações pessoais, influenciando na performance das equipes. 

Foi possível analisar também como aspecto negativo que não está claro para as pessoas 

a diferença entre o que é considerada uma adaptação do método ágil ao ambiente 

organizacional, e o que é considerada uma inconsistência prática na aplicação do método. Pode-
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se identificar como adaptações os itens relacionados à necessidade de adequação a governança 

de tecnologia e processos relacionados ao negócio da empresa, entretanto existem desafios que 

envolvem inconsistências práticas do método, como desenvolvimentos de histórias não 

funcionais, e a falta de visão iterativa e incremental de produtos visto em algumas equipes. 

 

4.4 Itens não identificados como desafiadores 

 

Neste estudo de caso é importante mencionar os atributos que foram analisados e não 

foram identificados como desafiadores dentro da organização. Dentre eles estão o impacto dos 

sistemas legado e dos débitos técnicos dentro da organização. Isso porque esses itens são vistos 

como parte do ambiente onde o método é aplicado, sendo que para as squads a metodologia é 

um meio de desenvolvimento independentemente do ambiente no qual está inserida. 

A autonomia dos times também não foi vista como barreira, tendo em vista que todos 

eles são multidisciplinares e podem tomar decisões de acordo com a situação e a priorização de 

histórias nas sprints. Apenas como ponto de observação existe a questão do planejamento e 

priorização dos projetos que são definidos para o ano, que são em grande parte definidos pela 

liderança da organização, e que nem sempre possui influência direta dos times ágeis. Entretanto, 

com relação à decisão de como eles serão desenvolvidos e quais são as histórias prioritárias foi 

identificada a autonomia dos times. 

Outro aspecto que não foi visto como desafiador, mas sim como um grande diferencial 

positivo no incentivo de práticas ágeis e na transformação digital da organização, foi o papel 

da liderança. Nesse caso a liderança exerce papel fundamental no incentivo da prática do 

Scrum, apesar dos desafios relacionados a processos e governança na instituição. Como 

destacado por um dos entrevistados: “Eu acho que a liderança sempre estava lá, junto com a 

gente, aderiu à mudança total” – E3. 

Inclui-se também nesse item o fato de a área de recursos humanos disponibilizar 

gratuitamente treinamentos sobre a metodologia, nos quais os gestores incentivam para que as 

pessoas busquem e aprimorem seus conhecimentos para a aplicação do método. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho teve como objetivo de pesquisa identificar quais são as barreiras e os 

desafios envolvendo a aplicação de métodos ágeis em grandes organizações, e para isso foi 

utilizada a técnica de estudo de caso dentro de uma grande instituição financeira. Nesse estudo, 
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foi possível comparar o contexto e a prática da organização com o que foi identificado na 

literatura. Desse modo, além de confirmar itens que já tinham sido apontados como 

desafiadores, foi possível identificar novos desafios que ainda não tinham sido apresentados. 

Assim como na literatura, foram identificados na organização os desafios envolvendo a 

adaptação do método ágil ao contexto complexo da organização, envolvendo processos e 

governança. Nesse caso, esses desafios são compreendidos como necessários pelos times, mas 

também apontados como de grande impacto em suas performances. Esse item envolve uma 

série de implicações gerenciais na medida em que esses processos podem ser mais flexíveis a 

partir do melhor entendimento e avaliação do grau de impacto de cada implantação. 

A integração e adaptação entre diferentes times também foi identificado como um 

desafio de grande impacto, e que possui relação com o processo de decisão de qual o modelo 

de gestão de projetos e desenvolvimento de software a ser aplicado. Isso ocorre porque os times 

que praticam o Scrum têm de se adequar aos times em modelo tradicional, tanto no modo como 

se especificam os requisitos dos projetos, quanto na forma como são controlados e planejados. 

Desse modo, outro desafio identificado foi o do planejamento e previsibilidade de 

projetos e produtos, tendo em vista que o modelo de planejamento proposto pelo Scrum nem 

sempre condiz com as necessidades dos executivos. Por mais que esse planejamento seja 

refinado ao longo do tempo, em alguns momentos gera atritos envolvendo a mudança de 

expectativas, e também consequências e impactos nas definições de orçamento dedicados para 

o ano e nas priorizações de projetos. 

Tendo em vista esse custo de mudança de expectativas, planos e requisitos dentro do 

planejamento para o ano, um novo desafio foi identificado no comportamento das equipes, que 

em alguns momentos se veem pressionados com relação a necessidade de prever todas as 

funcionalidades e requisitos que devem ser implantados, buscando evitar erros, falhas ou 

projetos incompletos. Esse comportamento percebido em alguns times confronta conceitos 

presentes no Scrum, de iteração e evolução, com feedback para melhorias constantes. 

Outro novo desafio identificado foi o da inconsistência prática de alguns times, com 

entregas de itens não funcionais nas sprints. O desenvolvimento de “partes” de uma 

determinada funcionalidade que se unem ao final de várias sprints para uma entrega funcional 

é feita por alguns times que não entendem esse fato como uma inconsistência prática da 

metodologia, mas sim como uma adaptação do conceito para a prática. 

Durante as interações da pesquisa também ficou claro o desafio que envolve o impacto 

do indivíduo na percepção positiva e pré-disposição a aplicar a metodologia, influenciada pelo 
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seu histórico e interpretação individual. Trata-se de um desafio para a composição das equipes, 

e que influencia o grau de consistência prática da metodologia. 

Por outro lado, na organização existem itens não identificados como desafiadores, como 

com relação ao papel da liderança, vista como um exemplo positivo no incentivo à prática da 

metodologia ágil. Além disso, nesse estudo de caso os atributos sistemas legado e autonomia 

das equipes, não foram vistos como desafiadores.  

O quadro abaixo resume e compara o estudo com o que foi identificado na literatura, 

sintetizando o que foi apresentado na discussão e na conclusão da pesquisa. 

 

Quadro 6 – Resumo da conclusão do estudo 
 

  
Identificados na Organização Não identificados na 

organização 

Identificados 
na literatura 

§ Implantação e adaptação da organização ao 
método ágil 

§ Impacto da complexidade da organização (riscos 
e processos) 

§ Definição do modelo de desenvolvimento a ser 
aplicado 

§ Planejamento e previsibilidade de projetos e 
produtos 

§ Integração e adaptação entre diferentes equipes 
§ Impactos gerados pelo histórico e percepção do 

indivíduo 

§ Autonomia dos times 
§ Papel da liderança na 

transformação da 
organização. 

§ Influência de sistemas 
legado e débitos técnicos  

Não 
identificados 
na literatura 

§ Custo de mudança de escopo e requisitos 
§ Inconsistência prática no desenvolvimento de 

itens funcionais   
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Por fim, espera-se que o presente estudo contribua no planejamento e avaliação do 

método ágil em grandes organizações, que precisam ter ciência dos desafios inerentes a 

aplicação de tais métodos. Desse modo, será mais fácil identificar e tomar planos de ação que 

visam a melhor performance das equipes que utilizam esse modelo de trabalho de 

desenvolvimento de software. 

 

6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Como uma limitação do estudo está o fato do estudo de caso ter sido feita profundamente 

e apenas uma organização, sendo necessários que novas pesquisas sobre o tema sejam feitas 

com profundidade. Além disso, a organização em questão prática majoritariamente o Scrum, 

sendo importante que avaliações sejam feitas em organizações que aplicam outros modelos de 
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desenvolvimento de software, para que haja comparação entre casos e métodos, buscando 

compreender as particularidades entre eles. 

Um item que não foi abordado em profundidade nesse estudo devido ao seu alto grau 

de complexidade foi com relação a cultura. Isso porque se trata de um fenômeno complexo que 

precisa ser avaliado de forma profunda em estudos futuros, sendo que não envolve apenas 

aspectos relacionados a modelos de trabalho, mas a fenômenos singulares de cada organização, 

e com difícil generalização (IIVARI, IIVARI, 2011). 

Como estudo futuro também é possível recomendar o aprofundamento no tema de 

reengenharia de processos considerando a adaptação de processos e governanças aos métodos 

ágeis. Por se tratar de um desafio latente e relevante para grandes organizações, trata-se de um 

item de grande valor tanto para futuras contribuições acadêmicas quanto comerciais. 
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