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RESUMO 

Objetivo - Compreender se existem barreiras culturais para a implementação de metodologias 

ágeis em empresas de tecnologia no Brasil a partir da percepção dos seus empregados. 

Metodologia - Para o estudo foi realizada pesquisa de campo, por meio de 100 questionários, 

sendo 50 com profissionais de empresas de tecnologia de grande porte já consolidadas, e 50 

de empresas de tecnologia de pequeno porte, consideradas “startups”. As questões foram 

elaboradas por meio de formulação de situações, com base nos valores do Manifesto Ágil. Os 

dados foram tratados quantitativamente, com a elaboração de tabelas que possibilitou a 

medição sobre o assunto, além de pesquisa bibliográfica. Buscou-se entender ainda se as 

barreiras do contexto brasileiro, como burocracia e distância de poder, influenciam na gestão 

de projetos ágeis. 

Resultados – Os resultados apontam que as variáveis culturais de distância de poder e 

aversão à incerteza influenciam na implementação da metodologia, criando uma limitação 

devido à burocracia e regras disfuncionais em empresas de tecnologia. Concluiu-se ainda que 

a percepção de burocracia é menor em startups, se comparado às maiores empresas. Desse 

modo, é necessário um repensar a implementação de projetos que necessitam de ações de 

curto prazo, possibilitando o sucesso no desempenho, que atenda aos valores do Manifesto 

Ágil. 

Limitações - A principal limitação do estudo é que a pesquisa quantitativa foi realizada 

apenas com perguntas fechadas, implicando na ausência de dados exploratórios e qualitativos. 

Outras limitações são a possível falta de entendimento adequado do que o pesquisador propõe 

e também a objetividade, já que tais questões podem ter interpretações diferentes para os 

respondentes da amostra. 

Aplicabilidade do trabalho – Com os resultados, as organizações (empresas e a academia) 

podem trabalhar em ações para neutralizar para os passivos intangíveis da cultura nacional em 

empresas de tecnologia que necessitam de metodologias ágeis. 

Contribuições para a sociedade - Ao identificar as barreiras culturais, as organizações 

podem realizar ações na formação de equipes ágeis. Adicionalmente, melhorar o desempenho 

de projetos de tecnologia e contribuir para inovação do Brasil.  

Originalidade - De acordo com os levantamentos realizados, pode-se considerar que este é 

um dos primeiros estudos no Brasil que mapeia a influência da cultura na metodologia ágil. 

Palavras-chave: Cultura, Gestão de Projetos, Tecnologia, Metodologias ágeis, Inovação, 

Confiança, Distância de Poder, Aversão à Incerteza, Startups, Competitividade.  

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original 



ABSTRACT 

Purpose – This research investigates if there are cultural barriers to the implementation of 

agile methodologies in technology companies in Brazil according to the perception of 

employees. 

Design/Methodology – In order to conduct this study, a field research was carried out with 

the use of 100 questionnaires, in which 50 of them were answered by with professionals from 

large technology companies already established in the market, and 50 from small technology 

companies, for that reason we used startups. The questions were elaborated through exposure 

situations, based on the values of the Agile Manifesto. The data was defined quantitatively, 

with the elaboration of tables and cross-checking information, besides the bibliographic 

research. We aim to understand if the barriers of the Brazilian context, such as bureaucracy 

and power distance, influence the management of agile projects. 

Findings – The results indicate that cultural variables of power distance and uncertainty 

avoidance influence the implementation of the methodology, creating a limitation due to 

bureaucracy and dysfunctional rules in technology companies. It was also concluded that the 

perception of bureaucracy is lower in startups compared to larger companies. Therefore, it is 

necessary to rethink the implementation of projects that require short-term actions, enabling 

success in performance that meets the values of the Agile Manifesto. 

Research limitations – The main limitation of the study is that the quantitative research was 

performed only with closed-ended questions, implying the absence of exploratory and 

qualitative data. Other limitations are the possible lack of adequate understanding of what the 

researcher proposes and also objectivity, since such questions may have different 

interpretations. 

Practical implications – With the results, organizations (companies and Academy) can work 

on actions to counteract the intangible liabilities of national culture in technology companies 

that need agile methodologies. 

Social implications – By identifying cultural barriers, organizations can take action in 

building agile teams. Additionally, they may improve the performance of technology projects 

and contribute to Brazil's innovation. 

Originality – According to the surveys conducted, it can be considered that this is one of the 

first studies in Brazil that maps out the influence of culture on agile methodology. 

Keywords: Culture, Project Management, Technology, Agile Methodologies, Innovation, 

Confidence, Power Distance, Uncertainty Avoidance, Startups, Competitiveness.  

Paper category: Master´s thesis/ Research paper. 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho é resultado de uma observação empírica de que há barreiras 

culturais para que as empresas de Tecnologia da Informação (TI) brasileiras tradicionais 

consigam implementar metodologias ágeis de forma consistente e, como resultado, aprimorar 

a inovação considerando a necessidade de estímulo à competitividade.  

A partir dos anos 1990, a expressão agilidade recebeu relevância no campo da gestão de 

projetos, especialmente no que concerne ao desenvolvimento de projetos de software. O 

maior marco de difusão da expressão agilidade veio com o lançamento do “Manifesto Ágil”, 

no ano de 2001, que visava completar os espaços deixados pelos clássicos métodos de 

desenvolvimento e as indigências de modificações aceleradas nos complicados e arriscados 

meios de negócios (SOMMERVILLE, 2007).  Com isso, o desenvolvimento ágil de softwares 

é muito discutido atualmente por se tratar de um fator determinante relacionado à inovação 

nas empresas e, consequentemente, ao estímulo de competitividade dos países. 

Contudo, embora os estudos alusivos ao acolhimento de procedimentos ágeis serem 

apresentados como um enorme progresso no decorrer da última década, as publicações e 

pesquisas que se ocupam especificamente com a cultura organizacional ainda permanecem 

incipientes.  

 Após cinco anos de atuação nesse segmento e acompanhando as transformações no 

Brasil e no exterior, foi possível perceber que haviam tendências locais, a princípio difíceis de 

explicitar, que faziam com que a velocidade da implantação de determinadas inovações e o 

grau de autonomia do executante parecesse menor. E, depois do contato acadêmico com a 

literatura de cultura, especialmente da leitura do trabalho de Hofstede G. (2001), a hipótese de 

que essa diferença fosse causada pela cultura nacional emergiu e pareceu cada vez mais 

plausível. Como esses dois fatores: velocidade de implantação de inovações e autonomia de 

execução, características intimamente relacionadas, são fundamentais para a competitividade 

nesse mercado, investigar mais sobre o aspecto cultural me pareceu pertinente. Além disso, 

tendo em vista que essa é uma dissertação de mestrado executivo, achei que essa investigação 

seria uma contribuição não só para as empresas, mas como o segmento de tecnologia como 

um todo. Se confirmada essa hipótese, essa passa a ser um desafio que as empresas precisarão 

empreender na sua gestão da inovação. 

O problema de pesquisa que surge do contexto descrito acima é: Existem barreiras 

culturais para a implementação de metodologias ágeis em empresas de tecnologia no Brasil? 
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Por isso, busca-se a percepção dos empregados de empresas que trabalham com 

desenvolvimento de software em ambiente que demanda agilidade. 

 Dada a relevância do tema metodologia ágil para empresas de tecnologia, e pela razão 

da dificuldade de implementação, realizei pesquisa sobre a as barreiras culturais do contexto 

nacional que impactam nas organizações pelo método quantitativo e concluí que há barreiras 

que impactam na inovação, principalmente no tocante à gestão estratégica de pessoas.  

Conforme será apresentado ao longo deste trabalho, ao se analisar a implementação de 

metodologias ágeis em empresas tradicionais e startups, pode-se notar que existem desafios da 

cultura nacional, como distância de poder e baixa confiança, para o pleno êxito do 

desenvolvimento ágil de softwares.  

Foi possível perceber que a gestão estratégica de pessoas no Brasil precisa ser mais 

estudada e aprimorada valorizando a cultura e a confiança como fortes influenciadores na 

produtividade das empresas e da economia. Por isso, o presente projeto também busca apontar 

informações relevantes de cultura para contribuir com a maior colaboração de profissionais 

nas equipes e a gestão estratégica de pessoas nas empresas. 

A análise mais profunda da cultura pode auxiliar na gestão da mudança nas 

organizações e, consequentemente, contribuir para a implementação de ações táticas do 

processo de inovação, com as metodologias ágeis.  
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1. DESAFIOS DO MÉTODO ÁGIL NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

Metodologia pode ser conceituada como um conjunto de descrições de métodos 

relacionados entre si, em que um método é um procedimento sistemático e ordenado ou 

processo para alcançar um objetivo (PMI, 2012). Já o constructo projeto é a combinação de 

recursos organizacionais com o objetivo de se criar algo que não existia antes e que irá 

fornecer melhoria na capacidade de desempenho, tanto no desenho quanto na execução de 

estratégias organizacionais (CLELAND;  IRELAND, 2002). O PMI - Project Management 

Institute (2017), por sua vez, afirma que projeto é um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado único e diferem, principalmente, porque são 

temporários e exclusivos, enquanto os processos são contínuos e repetitivos. A base dos 

projetos é a metodologia usada para estabelecer grupos de intérpretes interdependentes, com a 

meta de cumprir uma ação intrincada em um dado prazo (BURKE; MORLEY, 2016). 

No que concerne aos projetos de execução de softwares, o procedimento segue uma 

estrutura constituída por um grupo de ações em áreas-chave, coerentes e integradas por uma 

especificação de condições, o design, o desenvolvimento, a validação e a sustentação, 

situados para uma apresentação eficaz de um software (PRESSMAN, 2011). 

A gestão de projetos na promoção de software inclui trabalhar com a multiplicidade 

inata do contexto onde as corporações de criação de software encontram-se inseridas. Em 

função da velocidade das modificações particulares do meio, por diversas vezes é árduo 

conservar um número de condições de software que sejam estáveis. Frequentemente, apenas 

depois de confiado, os verdadeiros pré-requisitos vislumbram-se para os clientes e os usuários 

finais (SOMMERVILLE, 2007). 

As clássicas metodologias para a gestão de projetos para o desenvolvimento de 

softwares são as imbuídas por particularidades de condições, em premissas de sistematização, 

de procedimentos mais elaborados para o mercado, estando voltadas à documentação, tais 

como o PMBOK, o Prince2 e o APM (AGILE MANIFESTO, 2001; IPMA-ICB, 2006; PMI, 

2012; APMG, 2016). Estes são passíveis de trazerem dificuldades em meios sujeitos à 

modificações rápidas, dado que o prazo para a comunicação do cliente com o software é 

grande o suficiente de forma que o motivo primeiro da solicitação tenha sido alterado de 

forma radical a ponto de o software passa a ser inútil (SOMMERVILLE, 2007). 

Contudo, irregularidades advêm no planejamento dos projetos, sugerindo uma demanda 

por métodos a fim de auxiliar as ações que reduzam tais desvios, de forma a retomar o plano 
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(SERRADOR; PINTO, 2015). Segundo Conforto et al. (2016) a agilidade é uma resolução 

para tais desvios ocorridos ao longo do planejamento. De início, a expressão foi observada no 

campo de produção e difundida como uma “manufatura ágil”. Tal expressão tinha o 

significado da habilidade capaz de alterar a estrutura de um padrão em resposta às alterações 

não previsíveis e as condições não esperadas no mercado. 

Com isso, a criação da metodologia ágil tem origem em origem de uma intensa 

discussão de dezessete especialistas em projetos de desenvolvimento de software diante da 

necessidade de processos menos pesados e burocráticos (HIGHSMITH, 2001) para responder 

às mudanças nos ambientes de negócios inovadores e imprevisíveis, que demandam maior 

flexibilidade de processos. Isso porque a mudança é bastante comum empresas de tecnologia, 

a fim de garantir adaptação do software às necessidades do cliente, das instituições e do 

mercado. 

No entanto, de acordo com Folwer (2005), mudanças rápidas e ciclos burocráticos 

repetitivos não se misturam, ou seja, os processos demorados para desenvolvimento de 

projetos de softwares precisaram ser revisados para se adaptar. 

Com efeito, os debates em relação a uma nova forma ágil de se trabalhar com projetos 

resultaram na publicação do Manifesto Ágil, em 2001, no site internacional 

agilemanifesto.org, destacando quatro valores e doze princípios que norteiam o 

desenvolvimento ágil de software, considerando a necessidade de solucionar problemas 

práticos nas empresas.  

A publicação do Manifesto Ágil foi indicativa de que a criação de software deveria estar 

focada em premissas básicas (DYBA; DINGSOYR, 2008; AGILE MANIFESTO, 2001). Ao 

consultarmos o site do Manifesto Ágil, as primeiras frases são os valores, que podem ser 

observados no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Valores do Manifesto Ágil 
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Nós estamos descobrindo melhores maneiras de desenvolver software, fazendo e 

ajudando outros a fazê-lo. Através deste trabalho, passamos a valorizar: 

 

Indivíduos e interação entre eles 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 

 

Mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. 

Assinam este manifesto:  Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair 

Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew 

Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, 

Jeff Sutherland e Dave Thomas. 

 

Diferentemente da configuração operacional dos métodos clássicos, que exigem um 

prazo considerado exagerado para a entrega de um produto em funcionamento ao usuário, as 

metodologias ágeis de desenvolvimento de software são voltadas às entregas rápidas e 

permanentes. De acordo com Schwaber e Beedle (2002), elas têm característica de se adaptar 

a novos fatores consequentes do andamento do projeto, sem a necessidade de avaliar o que 

pode acontecer no percurso do projeto.   

Ao assumirmos que as condições primordiais serão modificadas inevitavelmente, os 

procedimentos ágeis possibilitam uma maior gestão das alterações de pré-requisitos. O 

software passa a ser criado e cedido em períodos cíclicos menos longos, onde os serviços que 

são oferecidos pelo software, identificados geralmente, passa a ser priorizados a cada 

acréscimo, abastecendo uma subclasse de funcionalidades do software ao consumidor, 

conferindo uma essência incentivadora ao desenvolvimento (SOMMERVILLE, 2007). 

Durante o percurso do desenvolvimento, modificações se dão e as preferências na 

gestão do projeto de software são revisitadas, originado um padrão de desenvolvimento que 

não é ímpar, e sim repleto de atividades comumente repetitivas durante o processo, conferindo 

uma essência iterativa à criação. O desenvolvimento participativo e incentivadora, junto da 

documentação e da formalização do processo diminuídas, estabelecem um plano que 

possibilita ao consumidor o monitoramento do progresso do desenvolvimento e o 

fornecimento de feedbacks (SOMMERVILLE, 2007). 
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Os métodos ágeis parecem ser impulsionados por uma organização de grupos com o 

poder de administrar suas tarefas de maneira independente (STANKOVIC et al., 2013).  

São classificados como Metodologias Ágeis de Desenvolvimento de Software os 

processos que concordam os princípios do Manifesto Ágil (Quadro 2), como entrega 

frequente, flexibilidade à mudança, foco em pessoas e simplicidade. 

 

Quadro 2: Princípios das metodologias ágeis de desenvolvimento de software 

PRINCÍPIOS POR TRÁS DO MANIFESTO ÁGIL 

1. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de 

software com valor agregado. 

2. Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. 

Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o 

cliente. 

3. Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com 

preferência à menor escala de tempo.  

4. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo 

o projeto.  

5. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte 

necessário e confie neles para fazer o trabalho. 

6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de 

desenvolvimento é através de conversa face a face.  

7. Software funcionando é a medida primária de progresso.  

8. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante 

indefinidamente.  

9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade.  

10. Simplicidade - a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado--é essencial.  

11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis.  

12. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina 

e ajusta seu comportamento de acordo.  

FONTE: Manifesto Ágil, 2001 

Ao analisarmos os valores e princípios acima descritos, é pertinente notar que ambos 

destacam a grande importância do comportamento das pessoas para o sucesso do projeto, 
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especialmente no relacionamento entre o líder e a equipe. É por isso que, para a eficácia do 

projeto, os valores do Manifesto Ágil destacam fatores psicológicos importantes, dentre eles, 

a “confiança”, “motivação”, “conversa face a face” e “equipes auto-organizáveis”, tornando-

se evidente a necessidade da gestão estratégica de pessoas. 

Amaral et al. (2011, p. 21) afirma que os esforços por encontrar alternativas 

despertaram mais estudos denominados de Gerenciamento Ágil de Projetos (GAP), uma 

abordagem de gestão baseada em princípios e técnicas, com o objetivo de tornar o processo de 

gerenciamento de projetos mais flexível e simples para que se tenha melhor desempenho em 

tempo, custo e qualidade, menos esforço e inovação que visa a proposta de valor para o 

cliente. 

Nesse contexto, várias propostas de métodos ágeis surgiram. As mais utilizadas são: 

Scrum (SCHWABER, 2004), Lean Software Development (POPPENDIECK & 

POPPENDIECK, 2003), Crystal (COCKBURN, 2004), Feature Driven Development – FDD 

(PALMER & FELSING, 2002), Extreme Programming - XP (BECK, 1999), Iterative and 

Visual Project Management Method – IVPM2 (CONFORTO & AMARAL, 2010).  

Tais abordagens ágeis apresentam como peculiaridades o paralelismo nas etapas de 

implantação e o engajamento específico dos clientes no estabelecimento de condições e na 

legitimação das entregas. Isto posto, tais metodologias podem ser mais acertadas à contextos 

múltiplos e repletos de ambiguidades, elevando a chance de entregas de softwares mais 

benéficos em um prazo menor (SOMMERVILLE, 2007). 

Não é objetivo desta dissertação analisar cada uma das metodologias que compõem o 

GAP, entretanto é relevante atentar para as características de cada tipo de metodologia 

(Quadro 3), comparando à tradicional, para compreender os pré-requisitos de implementação.  

 

Quadro 3: Pré-requisitos para implementação das metodologias tradicional e ágil 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS (GP) 

 METODOLOGIA 

TRADICIONAL 

METODOLOGIA ÁGIL 

Objetivo Orientado por atividade e centrado 

em processo 

Orientado por produto e centrado 

em pessoas 

Tipo de Projeto Estáveis e com baixo nível de 

mudanças 

Mudanças constantes que 

necessitam de respostas rápidas 

Tamanho Pode ser utilizado em todos os Mais efetivo em projetos 
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tamanhos, e mais efetivo em 

maior duração. 

pequenos, de cinco a dez pessoas, 

mas não há restrições 

Papel do gerente 

de projeto 

Controle total do projeto Facilitador do projeto 

Equipe Papeis claros e bem definidos Atuação colaborativa em todas as 

atividades do projeto 

Planejamento Detalhado e os envolvidos têm 

apenas papel na validação 

Curto e os envolvidos têm 

participação na elaboração do 

planejamento 

Arquitetura Definida com foco em todo o 

projeto e na reusabilidade 

Design simples e evolui junto com 

o projeto 

Modelo de 

Desenvolvimento 

Cascata, espiral e iterativo Iterativo e incremental 

Comunicação Formal Informal 

Controle de 

mudanças 

Processo formal de aprovação 

entre os envolvidos. Incluir novos 

requisitos pode ser lento e caro 

Dinâmico e com rapidez de 

incorporação das iterações. 

Fonte: Adaptado de CHIN, 2004 

 

Uma abordagem ágil compreende um grupo de iterações designadas sprints, que duram 

aproximadamente de duas semanas até um mês, concluídas pela entrega de uma parte do 

software pronto a ser utilizado. O período até a entrega pode ser uma questão crítica nesses 

meios. Assim, as decisões surgem de relações estabelecidas de forma não formal e específica 

mediante a auto coordenação entre os componentes do grupo (FONTANA et al., 2015). Um 

autogerenciamento do grupo de trabalho pode ser tido como uma das principais premissas da 

agilidade. 

Pode ser verificado no Quadro 4 os dados comparativos entre os métodos clássicos e os 

ágeis (DYBA; DINGSOYR, 2008). É possível perceber que os métodos clássicos são 

recomendados em casos de escopos totalmente previsíveis, o que possibilita um planejamento 

fundamental pormenorizado e longo em um meio cheio de formalidades. Do contrário, os 

métodos ágeis são recomendados no caso de escopos com baixa previsibilidade, o que requer 

resoluções ágeis mediante o trabalho cooperativo em grupos reduzidos, onde a comunicação 
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se dá de maneira fluida e não formal e com planos que absorvam as demandas de 

aperfeiçoamentos contínuos no decorrer das interações do projeto. 

 

Quadro 4: Primordiais distinções envolvendo a Metodologia de Desenvolvimento Ágil 

e a Metodologia Tradicional 

Características Metodologia Tradicional Metodologia Ágil 

Principios Fundamentais Software altamente 

categorizável, provável e 

elaborado mediante o 

planejamento amplo e 

pormenorizado. 

Software adaptativo de 

grande qualidade, elaborado 

por estafes diminutas e 

fazendo uso das premissas 

de melhora contínua da 

proposta e provas baseadas 

no feedback e em alterações 

rápidas. 

Estilo de Gerenciamento Gerência e comando. Condução e cooperação. 

Gerenciamento do 

Conhecimento 

Direto. Indireto. 

Comunicação Convencional. Não-convencional. 

Modelo de 

Desenvolvimento 

Padrão de ciclo de vida. Padrão evolucionário de 

entrega. 

Estrutura ou Formato 

Organizacional Almejado 

Mecanicista (procedimentos 

com altos protocolos), 

destinados para grandes 

corporações. 

Orgânico (adaptável e 

cooperativo, estimulando 

atitudes sociais 

colaborativas), destinados a 

corporações menores. 

Controle de Qualidade Programação intensa e com 

controle severo. 

Provas demoradas e intensas. 

Comando permanente de 

pré-requisitos, projetos e 

deliberações. 

Fonte: Dyba e Dingsoyr (2008). 

 

Percebe-se um desafio na investigação da eficiência dos métodos ágeis por conta da 

carência por ferramentas apropriadas à sua identificação, parecendo mais fácil serem 

detectadas pelo uso de valores ágeis em projetos. Segundo Eder et al. (2015), pode-se propor 

a observação de seis peculiaridades que distinguem os métodos ágeis dos clássicos: a maneira 
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de elaborar um plano ao projeto; a maneira de descrever o escopo do projeto; o ponto de 

detalhe e a sistematização onde cada tarefa do projeto é descrita; o futuro de planejamento das 

ações do grupo de projeto; a tática usada para controlar o prazo do projeto; e a tática usada 

para garantir o atingimento do escopo do projeto, conforme o Quadro 5. 

 

Quadro 5: Relação das atividades que distinguem abordagens de Metodologia de 

Desenvolvimento Ágil e abordagens de Metodologia Tradicional 

Atividade Conceito Distinção Fundamental Fonte 

1. Acompanhar 

o planejamento 

do projeto. 

Regime de 

acompanhamento do 

andamento do projeto 

para incrementar sua 

evolução e controle das 

modificações realizadas 

na estrutura do 

cronograma. 

Fundamentadas em recursos, 

prazo e andamento da 

evolução. Verifica 

afastamentos, adaptando-os a 

fim de manter o 

planejamento. As alterações 

são informadas de maneira 

formal em reuniões ou 

gates. 

Metodologi 

Tradicional 

Pautada em demonstrações, 

delineamentos e artigos 

visuais. As alterações são 

frequentemente absorvidas. 

As atualizações são 

percebidas de maneira 

informal. 

Metodologia 

Ágil 

2. Observar o 

trabalho 

exigido pelo 

projeto, 

inlcuindo 

produto, 

entrega, entre 

outros. 

Sistema de identificação 

do trabalho geral 

demandado pelo projeto 

mediante à observação 

dos componentes, tais 

como o resultado do 

projeto, seus elementos, 

módulos, distribuição, 

ações, entre outros. 

A tarefa é orientada às 

ações, marcos e remessas 

documentais. 

Metodologia 

Tradicional 

A tarefa é orientada aos 

resultados na forma de 

matrizes em funcionamento 

ou o artigo final. 

Metodologi 

Ágil 

3. Proclamar o 

desafio / 

oportunidade. 

Definição dos desafios e 

das oportunidades do 

projeto. 

O teor do projeto é 

pormenorizado no 

estabelecimento do escopo, 

proferindo as regras a serem 

seguidas por todos. 

Metodologia 

Tradicional 
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O projeto é definido pela 

visão, de maneira ampla e 

geral, permitindo novas 

possibilidades de avaliação. 

Metodologia 

Ágil 

4. Definir o 

escopo do 

projeto. 

Sistema de 

desenvolvimento do 

estabelecimento do 

projeto, e produto final 

almejado. 

O projeto é definido de 

maneira formal. 

O resultado é definido de 

maneira específica e 

pormeniorizada, não 

permitindo ambiguidades. 

Podem ser usadas listas de 

matérias-primas e 

protocolos de 

funcionalidades do produto 

a fim de estabelecer como é 

o resultado do projeto. 

Metodologia 

Tradicional 

  O projeto é definido de 

maneira motivacional, 

buscando estimular ao 

grupo. O resultado é 

esabelecido de maneira 

metafórica, incerta e com 

produtos visuais. A meta 

não é demonstrar o produto 

final do projeto, antes 

orientar o grupo à um grupo 

possível de resoluções. 

Metodologia 

Ágil 

5. Pesar a 

duração das 

ações. 

Sistema para à 

estimativa, o mais 

acurada possível, da 

quantidade de turnos de 

trabalho necessária à 

conclusão das atividades 

específicas e aos 

recursos estipulados. 

Sistema de prazo maior, 

aliado a um plano macro 

pormenorizado e 

frequentemente embasado 

no período geral do projeto. 

Metodologia

Tradicional 

6. Avaliar os 

recursos 

disponíveis 

para o 

desenvolviment

Procedimento de 

avaliação das classes e 

volumes de materiais, 

recursos humanos, 

maquinário ou matéria-

Estimativa baseada no 

volume de ações e prazo por 

colaborador. 

Metodologia 

Tradicional 

Estimativa baseada em 

colaboradores demandados 

Metodologia
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o das 

atividades. 

prima necessários para a 

realização de cada 

atividade. 

para se atingir uma dada 

velocidade no cumprimento 

dos story points. 

Ágil 

Processo de prazo menor, de 

dias a semanas, centrado em 

entregas e efeitos breves. 

Metodologia

Ágil 

Fonte: Eder et al. (2015). 

 

No Quadro 5 é apresentado, segundo a proposta de Eder et al. (2015), um instrumento 

importante ao presente trabalho, que pode ajudar no reconhecimento dos projetos que 

verdadeiramente fazem uso de preceitos ágeis. 

Naturalmente, os métodos ágeis foram projetados para o uso em projetos menores com 

equipes de desenvolvimento também menores, muito comuns em “start ups”. Porém, as 

vantagens demonstradas e as potenciais vantagens transformaram esses métodos atrativos 

além desse ínterim, em projetos e em corporações maiores e tradicionais (DIKERT; 

PAASIVAARA; LASSENIUS, 2016). 

 

 

1.1. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DOS MÉTODOS ÁGEIS  

  

As metodologias ágeis de gestão de projetos em empresas de tecnologia ganham cada 

vez mais adeptos conforme a evolução de estudos e a divulgação de novas técnicas. De 

acordo com a 13ª pesquisa anual State of Agile Report (COLLABNET VERSIONONE, 

2019), que mapeia o estado do desenvolvimento ágil com levantamento com mais de 1300 

profissionais entrevistados de diversos países, as principais razões que levaram as empresas a 

implementar a metodologia ágil foram o desejo de acelerar a entrega de software (74%), a 

capacidade de gerir as prioridades em mutação (62%) e o aumento de produtividade (51%) 

foram as principais razões que levaram as empresas a implementar a metodologia ágil.   

Já as vantagens de adotar, segundo os profissionais respondentes, são: 

- Administração de mudança de prioridades (71% das respostas); 

- Visibilidade de acompanhamento do projeto (66%); 

- Alinhamento de Negócios / IT 

- Velocidade de entrega e lançamento para o mercado (62%); 

- Produtividade da equipe (61%). 
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No entanto, no ínterim do desempenho dos projetos, as taxas de fracasso no 

atendimento às demandas são elevadas (PMI, 2015; STANDISH GROUP, 2016) e, assim, 

conclui-se que a ação de mensurar o êxito dos projetos é difícil. Diversos trabalhos salientam 

que as dimensões mais frequentemente adotadas são embasadas em prazo, em custos, no 

escopo e na qualidade, não sendo suficientes à mensuração do êxito de um projeto (DRURY-

GROGAN, 2013), uma vez que permanecem casos de perspectivas diferentes nos diversos 

envolvidos no projeto acerca da percepção de êxito (DRURY-GROGAN, 2013; BURKE; 

MORLEY, 2016). 

Frequentemente, o sucesso encontra-se centrado na finalização das ações (ou a 

efetividade do projeto) e raramente nos resultados organizacionais produzidos no decorrer do 

prazo (ou a eficiência do projeto). Os maiores desafios na mensuração do êxito de projetos 

encontram-se associados às incertezas dos produtos; às questões específicas do contexto; e da 

importante conexão de um meio com vários grupos de interesse, externamente e internamente, 

onde cada envolvido predetermina seus fundamentos individuais para o êxito.  Uma outra 

dificuldade está no fato de que a dissolução do projeto pode estar precedida pelo atingimento 

das metas organizacionais predeterminadas a longo prazo, o que impossibilita a observação de 

resultados que excedem o período de vida de um projeto (BURKE; MORLEY, 2016). 

Buscando o êxito de projetos de software, ferramentas foram desenvolvidas e 

incorporadas na rotina de tais projetos, mantendo a referência das “Melhores Práticas” 

adotadas pela área da engenharia, fundamentadas na premissa da racionalização de 

procedimentos (PRESSMAN, 2011). 

Todavia, segundo o destacado por Sommerville (2007), os procedimentos da área da 

engenharia de software são distintos dos procedimentos oriundos de outras áreas da 

engenharia. O software é imaterial e os procedimentos podem variar de empresa para 

empresa, tornando a gestão do desenvolvimento de software especialmente difícil. 

A fim de ilustrar tal desafio na mensuração de êxito em projetos, a proposta de 

Sommerville (2007) entende que um produto necessitaria conseguir o sucesso no caso de as 

condições cedidas serem idênticas às estabelecidas previamente. Não obstante, apesar de os 

requisitos oferecidos terem sido aqueles especificados, os clientes ainda poderiam considerar 

que os mesmos não correspondem aos seus anseios. Nesse caso, parecem ser relacionadas às 

dificuldades ressaltadas por Burke e Morley (2016), que são associadas ao todo, ao empenho 

e à dúvida. Ainda de acordo com Sommerville (2007), os pré-requisitos, como a facilidade de 
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sustentação, poderiam ser tidos como cruciais ao desenvolvedor e poderem não ser percebidos 

pelo cliente final. 

Desafios na mensuração do êxito de projetos de software embasados em métodos ágeis 

podem ir além, uma vez que não existe uma especificação pormenorizada primordial acerca 

do software, aliados às dificuldades de gestão surgidas em virtude das rápidas alterações 

incrementais e à uma ínfima documentação, da mesma forma que as dificuldades de 

conservação surgidas mais tarde, o que pode impactar a satisfação do usuário 

(SOMMERVILLE, 2007). 

Ainda com os desafios apresentados, a maneira de mensurar o êxito de projetos tem 

progredido. Na época da década de 1960, considerava-se somente os aspectos metodológicos; 

após o triângulo de ferro da década de 1970, considerava-se as questões associadas ao prazo-

custo-escopo-qualidade; depois, verificou-se a satisfação do consumidor, na época dos anos 

1980; os conflitos organizacionais ao longo da década de 1990 (IKA, 2009; DRURY-

GROGAN, 2013) até, finalmente, alcançar os fundamentos mais novos que trabalham com os 

impactos sociais e ambientais (KERZNER, 2010). 

Conforme Burke e Morley (2016), o sucesso é uma definição com múltiplas dimensões, 

associada aos objetivos organizacionais a curto e a longo prazo. Entre as maneiras de 

mensurar o êxito, o prazo poderia ser considerado como um dos mais relevantes parâmetros, 

centrado na evolução ou no cumprimento da atividade, alcançando um estado ou uma 

categoria pré-estabelecida e orientada por atividades e objetivos. 

Na procura pelo êxito de projetos, várias áreas ou tarefas podem ser tidas como 

importantes e podem potencializar a chance de atingir a conclusão bem sucedida. No tema 

que segue, apresenta-se a definição dos fatores críticos, compreendidos como campos ou 

tarefas importantes, junto dos fatores tidos como críticos ao desenvolvimento de software 

baseado em métodos ágeis. 

A expressão “Fatores Críticos de Sucesso” foi introduzida na Harvard Business Review 

por meio da publicação “Chief executives define their own data needs”, de autoria de Bullen e 

Rockart (1981). Conforme os autores da publicação, os produtos satisfatórios que asseguram 

o êxito da performance competitiva, seja individual, departamental ou organizacional, 

perpassam por um volume limitado de campos onde as atividades necessitam ser conduzidas 

de forma acertada. Destarte, se faz necessário uma compreensão, por cada um dos gestores de 

departamentos considerados chave, das ações cujos produtos favoráveis podem ser totalmente 

necessários para o atingimento das metas estabelecidas. Os fatores críticos podem ser 
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considerados como aqueles cujo produto imprime uma diferença entre o êxito e a falha no 

atingimento de uma meta (BULLEN; ROCKART, 1981). 

Na assimilação dos fatores críticos essenciais associados ao êxito de projetos de 

desenvolvimento de software abalizado em métodos ágeis, os autores Chow e Cao (2008) 

conduziram um estudo sistemático de levantamento bibliográfico embasado em experiências 

práticas, estudos de caso e trabalhos teóricos acerca do assunto. A partir deste trabalho 

produzido, outras publicações (DYBA; DINGSOYR, 2008; SERRADOR; PINTO, 2015; 

STANKOVIC et al., 2013; MISRA; KUMAR; KUMAR, 2009; SHEFFIELD; 

LEMÉTAYER, 2013; CONFORTO et al., 2016; BERMEJO et al., 2014; DIKERT; 

PAASIVAARA; LASSENIUS, 2016) foram concretizadas com a finalidade de observar 

fatores críticos ao triunfo do desenvolvimento de software fazendo uso de métodos ágeis. 

O trabalho publicado por Chow e Cao (2008) é considerado como sendo o mais 

relevante pelo volume de citações, incluindo uma casuística de 109 projetos realizados em 25 

países, agrupando estes em seis áreas de fatores críticos de sucesso de projetos de criação de 

software que fazem uso de métodos ágeis. Um rol preliminar constituído por 36 fatores de 

triunfo e 19 fatores de fracasso puderam ser reduzidos para um grupo de 12 fatores, segundo o 

representado na Figura 1. Depois de conduzida uma análise quantitativa, puderam ser 

verificados seis grupos de fatores, a saber, a Estratégia de Entrega, as Estratégias de 

Engenharia de Software Ágil, a Competência do Grupo de Trabalho, o Sistema de Gestão de 

Projeto, o Universo da Equipe Ágil e o Envolvimento do Consumidor. 

 

Figura 1: Indicadores de sucesso referente a Metodologia Ágil de Software 
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Fonte: Chow e Cao (2008) 

 

O trabalho de Chow e Cao (2008) concluiu que a etapa de desenvolvimento do assunto, 

na época, era uma fase primordial, podendo ser entendida a obrigação por mais e melhores 

trabalhos empíricos em uma programação comum. Os autores ainda recomendaram uma 

repetição do trabalho no prazo de cinco a dez anos, no intuito de verificar, a partir do 

princípio do ganho em maturidade, a possibilidade de um determinado fator observado como 

crítico ter se tornado não crítico ou se outros fatores críticos puderam ser observados. 

Para Stankovic et al. (2013), que fizeram uso de um modelo similar ao proposto por 

Chow e Cao (2008), cinco anos depois, com o intuito de validação deste em organizações de 

desenvolvimento de software em países da antiga Iugoslávia. Os dados obtidos ressaltaram 

que a ausência de convergência na área ainda existe e que existe a demanda por criar outros 

padrões conceituais que tratem do êxito de projetos de desenvolvimento ágil de software. 

Ainda os trabalhos publicados mais recentemente permanecem demonstrando a 

ausência de uma convergência entre os resultados dos estudos acerca do tópico (CONFORTO 

et al., 2016; BERMEJO et al., 2014), ênfases inconclusivas (SHEFFIELD; LEMÉTAYER, 

2013), assim como a falta de trabalhos acadêmicos (SHEFFIELD; LEMÉTAYER, 2013; 

DIKERT; PAASIVAARA; LASSENIUS, 2016; SERRADOR; PINTO, 2015). 

Conforme Conforto et al. (2016), as acepções de celeridade em gestão de projetos 

permanecem sem consistência, imperfeitas e obscuras. Uma revisão da literatura conduzida 

por Dikert, Paasivaara e Lassenius (2016) indica uma falta de trabalhos específicos para a 

adoção de um método ágil em escala maior. Embora o trabalho de Dikert, Paasivaara e 

Lassenius (2016) tenha sido específico sobre preceitos de sucesso na etapa de implementação 

do método ágil em projetos de porte maior, esta forneceu insights à observação de parâmetros 

de êxito em projetos que fazem uso dessa classe de metodologia. 

Destaque foi dado por Serrador e Pinto (2015) às polêmicas dos efeitos das observações 

e a carência de trabalhos mais extensos como justificativa para proporem um estudo com uma 

casuística de 1.386 projetos, em diversas corporações e locais, sendo a maior amostra entre os 

estudos observados. Conforme o trabalho de Serrador e Pinto (2015) as consequências da 

celeridade no desenvolvimento de software em empresas existem em duas dimensões de êxito 

quanto aos projetos: a eficiência do projeto, pelo atingimento das metas de despesas, prazo e 

escopo, e o êxito na visão dos stakeholders. 
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Na investigação por uma elucidação acerca da cisão entre os resultados de estudos 

predecessores, o trabalho de Serrador e Pinto (2015) analisou as consequências moderadoras 

da propriedade dos desígnios e visões do projeto, a heterogeneidade do projeto e o 

conhecimento da equipe de projeto acerca da associação entre o nível de empenho de 

planejamento ágil e o êxito do projeto. A pesquisa indica que as metodologias ágeis podem 

impactar positivamente em ambas as dimensões de êxito do projeto. Cabe destaque à 

percepção do time de desenvolvimento no que concerne à satisfação dos consumidores e 

clientes finais. 

As evidências destacadas por Serrador e Pinto (2015) contribuem de maneira limitada, 

já que os resultados mostram uma melhora no prazo de entrega, porém não evidencia um 

impacto positivo nas demais dimensões de êxito. Para Serrador e Pinto (2015) não existem 

indícios sobre a heterogeneidade do projeto e a experiência do time de projetos ser um 

moderador significativo na associação entre a celeridade e o êxito do projeto, consoante com 

o benefício da assumpção de metodologias ágeis eleva a medida de êxito, de forma 

independente da experiência do grupo no uso da metodologia. 

A maior parte dos projetos avaliados no trabalho conduzido por Serrador e Pinto (2015) 

fizeram uso de métodos híbridos, combinando o clássico com o ágil, esta é uma questão a ser 

observada em pesquisas futuras. Cabe destacar outros dois tópicos, revelados como 

importantes em estudos futuros, a função da heterogeneidade do software que está sendo 

desenvolvido e a repercussão do planejamento no cumprimento dos projetos ágeis. 

Sheffield e Lemétayer (2013) realizaram uma revisão da bibliografia acerca dos fatores 

de celeridade importantes em projetos de desenvolvimento de software de êxito, os autores 

agruparam sete fatores na dimensão do universo do projeto e 13 fatores da dimensão do 

próprio projeto. A seguir, conduziram um estudo empírico sobre os fatores observados, e os 

resultados indicam que a cultura empresarial, na dimensão do universo do projeto, e o poder 

exercido pelo conjunto de projeto, dimensão do projeto propriamente dito, poderiam ser tidos 

como os fatores mais relevantes dentro das conjunturas da análise. 

O trabalho publicado por Bermejo et al. (2014) foi conduzido em organizações de 

desenvolvimento de software, e os autores sugeriram que aquelas organizações que seguem 

abordagens ágeis alcançam o êxito no desenvolvimento de software, embora o uso de 

premissas ágeis não garanta seu êxito. Empresas com elevados índices de êxito em projetos de 

software são aquelas com os quadros mais habilitados, com uma cultura de comunicação com 

o consumidor, com uma constituição ambiental e com associações com parceiros externos. 
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Segundo Ricardo Vargas (2009), entre aquelas importantes vantagens da gestão 

clássica, é possível ressaltar algumas, como impedir surpresas ao longo da execução dos 

trabalhos; a antecipação de episódios negativos que poderiam existir, de forma que ações 

preventivas e corretivas pudessem ser assumidas antes que tais episódios se concretizem 

como dificuldades; elevar o comando gestor de todas as etapas implantadas em função do 

detalhamento realizado. Não obstante, ao considerar o universo de projetos de 

desenvolvimento de software, a priori, tais vantagens são intangíveis, uma vez que as 

surpresas e circunstâncias adversas, modificações, surgirão em praticamente todos os projetos, 

e o comando gestor de todas as etapas em função do detalhamento passa a ser não factível. 

Os dados obtidos pelo Standish Group (2016) indicam que o índice de êxito em projetos 

maiores é muito menor se comparado ao de projetos pequenos. O Scrum procura precisamente 

elevar a chance de êxito, reduzindo o projeto em parcelas menores (Sprint), de duração de 

duas até quatro semanas. Além do mais, apenas 61% das funcionalidades antevistas seriam de 

fato implantadas e a média de uso do cliente final seria de apenas 16%. A colaboração entre o 

consumidor e o time Scrum, em uma situação de maior apresentação e autoridade do 

comprador no desenvolvimento, tenderiam a otimizar tais índices. 

As vantagens advindas do uso do Scrum podem ser percebidas ao longo de toda a 

hierarquia da organização. Os diretores, em função dos curtos ciclos de desenvolvimento e a 

plasticidade na mudança de condições, facilitam a adaptação de um projeto segundo as 

decisões que o envolvem, como é o caso de um plano estratégico da organização, as 

mudanças do mercado, assim como o posicionamento dos adversários. Os gestores, por sua 

conta, percebem ganhos a partir da diminuição do risco de idealização e implementação, 

considerando a estratégia da perspectiva ágil evitar alterações no escopo, capazes de ocasionar 

surpresas ao término do projeto, ou, da mesma forma, que desafios na implantação possam ser 

anunciados apenas em momento próximo da entrega (BASSI FILHO, 2008). 

Ainda de acordo com Bassi Filho (2008), o grupo envolvido com o desenvolvimento é 

beneficiado em função das perspectivas ágeis estarem focadas no desenvolvimento, isto é, o 

julgamento particularizado pode ter uma importância maior para o projeto, a atividade deixa 

de ser um sistema onde cada indivíduo é responsável por uma tarefa de maneira mecânica e o 

grupo permanece com o seu foco naquilo que mais aprecia, a implantação. 

Os consumidores, perante o contato prematuro e permanente com o software, 

concentram aquilo que é produzido com um estado elevado de detalhamento, e baseado na 

compreensão adquirida ao longo do projeto, as aplicabilidades sempre podem ser 

aperfeiçoadas ou acertadas. Enfim, os consumidores são beneficiados em função de poderem 
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utilizar o software de maneira antecipada e disponibilizarem periodicamente de mais 

funcionalidades, assim, a apreciação e as dificuldades dos usuários são expostas a tempo de 

modificar a execução do restante do sistema (BASSI FILHO, 2008). 

Outro ponto a ser destacado reside no empenho e na motivação do grupo responsável 

pelo desenvolvimento. O grupo de trabalho é considerado como auto gerenciável, cada 

colaborador do grupo é incumbido de uma função, e essa responsabilidade aumenta sua 

autoestima, uma vez que equivale ao restante do grupo de trabalho acreditar em sua 

capacidade de cumprir a atividade e de que esta será bem adimplida. Tal empenho é adquirido 

porque o elemento apreende que é responsável pelo êxito dessa execução. Nada obstante, a 

fim de ser efetivo, o grupo precisa crer na habilidade e conceder o apoio necessário (BASSI 

FILHO, 2008). 

O trabalho de Oliveira (2014) demonstra que a contar das fases iniciais, as metodologias 

ágeis assumem ações que garantam a propriedade do resultado. Algumas atividades 

frequentes próprias do Scrum ao longo do desenvolvimento, tal como o planejamento da 

Sprint, o encontro diário, a revisão e a retrospectiva da sprint agem diretamente no 

aperfeiçoamento da qualidade, na observação e na mitigação dos riscos relativos aos projetos. 

Um outro ponto a ser destacado nesse estudo, reside no comprometimento do grupo de 

trabalho de desenvolvimento. É perceptível que os praticantes de metodologias ágeis são 

afeiçoados ao método, isto é, apresentam um interesse maior na promoção do produto dos 

trabalhos e mostram confiança completa na qualidade de seus produtos. Cabe ressaltar que 

todos os envolvidos em um projeto de desenvolvimento de software devem estar cientes das 

vantagens do processo a ser adotado (OLIVEIRA, 2014). 

Para Eder (2012) pela análise da abordagem clássica, a expressão 'entregar valor ao 

consumidor’ é citada. No entanto, a entrega de valor não deve ser considerada da mesma 

maneira, uma vez que existem desafios na antecipação de ações e mesmo na questão de o 

planejamento ser até inflexível, sem absorver as modificações ao longo do projeto. 

Apesar de estudos, valores e pré-requisitos definidos para a implementação de projetos 

ágeis e tradicionais, ainda há grande dificuldade das empresas de tecnologia a utilizar esta 

teoria na prática.  

A recente pesquisa State of Agile Report (COLLABNET VERSIONONE, 2019) 

identificou que a cultura organizacional é o principal desafio para a implementação da 

metodologia ágil. Em seguida, os entrevistados destacaram resistência geral à mudança e 

suporte gerencial inadequado (Figura 2). 
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Figura 2: Principais desafios enfrentados para implementação de metodologia ágil 

 

Fonte: 13th State of Agile (COLLABNET VERSIONONE, 2019) 

 

 Neste sentido, Schein (1991) define cultura organizacional como um conjunto de 

pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como 

lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionou bem o 

suficiente para serem considerados válidos. Desta forma, segundo ele, é possível serem 

ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir, em relação a 

esses problemas. Conclui-se que a cultura é aprendida, transmitida e também partilhada. 

Meyerson e Martin (1987) afirmam que as empresas não são culturas monolíticas, mas 

sim formadas por “subculturas”, cujos membros compartilham valores, bem como um 

conjunto de interesses comumente distintos. Por isso, segundo o autor, quando ocorrem 

mudanças, os padrões de interação existentes podem ser impactados por envolver valores e 

interesses particulares em pré-determinados em algumas instâncias de poder, gerando 

dificuldade entre as subculturas frente aos novos objetivos da organização e, 

consequentemente, maior resistência. 

Contudo, segundo ADLER e SHENAR (1990 apud VINEKAR, 2006), mudanças em 

âmbito da cultura organizacional são mais complexos para implementar, tornando-se um 

desafio para as empresas (Figura 3). 
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Figura 3: Nível de dificuldade da implementação de mudanças organizacionais 

 

Fonte: ADLER e SHENAR (1990 apud VINEKAR, 2006) 

 

 

1.2. CULTURA NACIONAL E CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

Em relação à cultura, Hofstede (2001), engenheiro mecânico holandês com doutorado 

na área de psicologia social que trabalhou no setor de recursos humanos da IBM 

(International Business Machines), desenvolveu o trabalho mais importante de sua trajetória 

profissional. Ele estudou como os valores no ambiente de trabalho são influenciados pela 

cultura, em estudo realizado em mais de 50 países. O objetivo era tentar explicar o porquê das 

suas diferentes filiais continuavam com resultados e gestão distintos, em contramão aos 

esforços empreendidos para colocar em prática os mesmos procedimentos e normas da 

empresa. O autor acredita que a cultura organizacional, ou valores dos indivíduos de uma 

organização, refletem os valores culturais de sua nacionalidade. 

A herança proveniente do trabalho de Hofstede (2001) está focada na faculdade de 

exprimir em variáveis quantitativas, as definições rotineiras às áreas da sociologia e da 

antropologia mediante um modelo composto por cinco dimensões essenciais. Por intermédio 
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destas dimensões, os sistemas de valores poderiam ser organizados, qualificando a maneira na 

qual estes influenciam o pensamento, as sensações, e a atitude dos sujeitos de uma equipe de 

maneira previsível. 

 

It identifies five main dimensions along which dominant value systems in the more 

50 countries can be ordered and affect human thinking, feeling, and acting, as well 

as organizations and institutions, in predictable ways (HOFSTEDE, 2001, p. 19). 

 

Apesar de Hofstede (2001) ter apresentado o seu conceito referente à cultura, seu maior 

sucesso não reside aqui, e sim no poder estatístico que seu estudo apresenta. Sob a perspectiva 

de Hofstede (2001), a cultura nada mais é do que uma forma de programa grupal da mente 

que assinala os componentes de uma empresa em relação aos componentes de outras.  

O autor discute no âmbito da cultura empresarial a definição de cultura nacional, bem 

como seu efeito sobre a maneira de operar dos funcionários de uma dada empresa, salientando 

a relevância da cultura nacional a fim de elucidar contestações em maneiras e importâncias 

em questão de trabalho. 

Nesse contexto, o autor ainda afirma que a cultura de uma empresa deveria ser avaliada 

levando em consideração a cultura nacional na qual essa empresa encontra-se arraigada. 

Conforme Hofstede (2001), o processo interno das empresas, associado às extensões do clima 

externo, tecem sua cultura. A conduta dos funcionários, os sinais, a sua maneira de abranger a 

realidade e os demais componentes que a transformam em uma cultura empresarial ímpar são 

suscetíveis aos efeitos externos. 

Hofstede destaca cinco dimensões e seus referentes indicadores são: 

 

Distância de poder (PDI/IDH – Índice de Distância Hierárquica); Individualismo Vs. 

coletivismo (IND/IDV – Índice de Individualismo); Aversão à incerteza (UAI/ICI – 

Índice de Controle da Incerteza); Masculinidade Vs. feminilidade (MAS/IMAS – 

Índice de Masculinidade); Orientação de longo prazo Vs. de curto prazo (LTO/OLP 

– Índice de Orientação a Longo Prazo). (EVARISTO, 2015, p. 37). 

 

De acordo com Hofstede (1991) a expressão ‘cultura’ é um grupo de programas mentais 

coletivos que conduz as equipes a atuarem de maneira similar em episódios similares. De 

acordo com o exposto pelo autor, tais programas se expressam na forma de valores, em um 

grau mais intenso, e de sinais, costumes e cerimônias em um grau mais aparente, de acordo 

com o exposto na Figura 4. 
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[...] culture manifests itself in visible elements too. From the many terms used to 

describe visible manifestations of culture, the following three, together with values, 

cover the total concept rather neatly: symbols, heroes, and rituals (HOFSTEDE, 

2001). 

 

Figura 4: As distintas fases de manifestação cultural 

 

Fonte: Hofstede (2001, p. 11). 

 

Afirma, ainda, Hofstede (2001) que as compreensões partilhadas da rotina diária 

poderiam ser tidas como o fundamento da cultura empresarial. No momento em que percebe, 

não a própria cultura, porém as ideias dos colaboradores de uma equipe como o cerne da 

reflexão, o autor destaca o estudo da cultura como uma forma de conectar-se com a realidade, 

por sua vez, Schein o entende como uma variável real, na mesma proporção em que se apoia 

nela a fim de realizar ingerências. 

No trabalho de Hofstede (2001) encontra-se uma descrição da cultura como programas 

mentais individualizados em três classes, em um grau fundamental chama-se universal, este 

seria equivalente ao grau de cultura dividido por uma importante parcela da sociedade em 

geral, estando associado a questões biológicas e herdado de gerações predecessoras. O grau 

subsequente seria o ‘coletivo’, onde seria dividido por todos os elementos de um dado 

conjunto social ou categoria. Aqui encontrar-se-ia a linguagem, o toque físico, as condutas 

esperadas e aceitas pelo conjunto e seus rituais. De acordo com o autor, o programa mental 

percebido nessa classe seria na sua maior parte adquirido. Seria no grau coletivo que 

encontrar-se-ia uma avaliação menos objetiva das culturas entendidas em sociedades 
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humanas. Por fim, apresenta-se o grau ‘individual’, onde se encontram as peculiaridades 

ímpares de cada indivíduo compondo sua personalidade. O autor conceitua como sendo 

parcialmente herdada e parcialmente adquirida. Embora tenham sido didaticamente 

apresentados, os graus de programas mentais não teriam seus limites tão especificamente 

estabelecidos. 

Da mesma forma que no trabalho de Schein (2009), o estudo de Hofstede (1991) 

compreende que especialistas poderiam somente ter acesso às porções mais superficiais e 

perceptíveis de uma cultura, uma vez que, segundo o pensamento de Hofstede (2001), seria 

declarada pelos termos e atos dos elementos de uma equipe. Ambos os autores convergem no 

entendimento de que as categorias mais aparentes seriam as de mais evidente acesso e de 

interpretação mais difícil. Desta forma, para poder captar adequadamente uma cultura seria 

necessário alcançar seu cerne, isto é, seus valores. A metodologia aplicada por Hofstede 

(2001) em seu trabalho de mapeamento dos padrões de valores focais de cada cultura 

investigada baseou-se na busca mediante a aplicação de uma entrevista aplicada, e as 

respostas obtidas desvendariam o que é almejado e o que é desejado pelos participantes. Para 

Hofstede (1991), a definição de almejável encontra-se na maneira na qual os indivíduos 

adorariam que o ambiente fosse e desejado seria a forma na qual elas desejam realizações para 

si mesmas. 

Entre as descobertas do trabalho de Hofstede, a mais relevante foi a seriedade da cultura 

nacional na maneira de explicar as distinções de ações em questões profissionais. 

Anteriormente, a importância era destinada a questões como sexo, idade, graduação e carreira 

acadêmica ou posto hierárquico dentro da empresa. Em seu trabalho, Hofstede (2001) 

demonstrou que certas condutas podem ser detectadas em sujeitos que dividem padrões de 

valores idênticos, de maneira independente dos demais fatores citados. 

 

1.2.1. Distância de poder 

 

A dimensão cultural referente à Distância do Poder, também conhecida por distância 

hierárquica, relaciona-se à forma como as pessoas, em diferentes sociedades, lidam com a 

autoridade e a desigualdade e aceitam a distribuição desigual de poder. 

Assim, os componentes de equipes que demonstram altos níveis de distância de poder 

aceitariam de maneira mais inerte uma resolução hierárquica infligida e percebem que cada 

elemento deveria tomar um lugar devido específico dentro da equipe. Sem embargo, em 

grupos sociais com reduzidas taxas de distância de poder, embora também possuam 
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hierarquias, os componentes da equipe entendem os superiores hierárquicos como 

semelhantes. Em tais sociedades é possível observar que a conexão dos colaboradores em 

relação às direções é restrita, comprovando uma afinidade de interdependência entre 

administradores e dependentes. Aqui, a função dos superiores hierárquicos estaria associada a 

um viés consultivo, mais do que imperativo, de maneira que o posto hierárquico não tornaria 

as tomadas de decisões de um elemento imperantes, apenas suas ações ao longo da condução 

do posto. 

A dimensão de Distância de Poder mede até que ponto os membros menos poderosos de 

organizações e instituições aceitam e esperam que o poder seja distribuído de forma desigual. 

Essa dimensão mede o grau de desigualdade humana que está embutido no funcionamento de 

uma sociedade (HOFSTEDE, 2001). 

No Quadro 6, é possível perceber claramente as diferenças entre culturas com baixa e 

alta Distância de Poder, que influenciam no comportamento de seus profissionais (Hostede, 

2001); 

 

Quadro 6: Principais diferenças comportamentais entre culturas com baixa e alta Distância de 

Poder 

Baixa Distância de Poder Alta Distância de Poder 

Estruturas de decisão descentralizadas, 

pouca concentração de autoridade 

Estruturas de decisão centralizadas, alta 

concentração de autoridade 

Organizações horizontais Organizações com muitos níveis hierárquicos  

O chefe ideal é um democrata com muitos 

conhecimentos; vê-se como prático, 

ordenado e confiando no apoio 

 O chefe ideal é um autocrata bem-

intencionado ou bom pai; vê-se como 

tomador de decisões benevolente 

Os gerentes contam com a experiência 

pessoal e com os subordinados 

Os gerentes dependem de regras formais 

Os subordinados são geralmente 

consultados 

Os subordinados apenas recebem ordens do 

que fazer 

A liderança consultiva leva à satisfação, 

desempenho e produtividade 

A liderança autoritária e a supervisão 

rigorosa levam à satisfação, desempenho e 

produtividade 

Canais de queixa institucionalizados em 

caso de abuso de poder dos superiores 

Não há defesa contra o abuso de poder por 

superior 
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Relação entre chefe e subordinado é 

pragmática 

Relação entre chefe e subordinado é 

polarizada 

Abertura para informações também para 

não-superiores 

Informações limitadas pela hierarquia 

O trabalho manual tem o mesmo status do 

trabalho administrativo 

O trabalho administrativo é mais valorizado 

que o trabalho manual 

Inovações precisam de grandes campeões Inovações precisam de apoio da hierarquia 

Gerentes são envolvidos em decisões 

importantes 

Gerentes não são envolvidos em decisões 

importantes 

Privilégios e símbolos de status para 

gerentes são desaprovados 

Privilégios e símbolos de status para gerentes 

são esperados e populares 

Pequena diferença de salário entre os 

níveis hierárquicos altos e baixos da 

organização 

Grande diferença de salário entre os níveis 

hierárquicos altos e baixos da organização 

Fonte: Adaptado de Hostede (2001) 

 

 

1.2.2. Aversão à Incerteza  

 

A seguir, destaca-se a segunda dimensão cultural proposta por Hofstede (2001), a 

Aversão à Incerteza, que destaca o quanto uma sociedade vai lidar mediante à situações 

incertas. Tal comportamento também pode ser refletido em organizações, conforme o Quadro 

7, que demonstra as principais diferenças entre os comportamentos em sociedades com baixa 

e a alta aversão à incerteza. 

 

Quadro 7: Principais diferenças comportamentais entre culturas com baixa e alta Aversão à 

Incerteza 

Baixa aversão à incerteza Alta aversão à incerteza 

Alta administração envolvida 

principalmente nas estratégias 

Alta administração envolvida principalmente 

na operação 

Destaque e preferência por líder 

transformador 

Destaque e preferência pelo papel do 

controle hierárquico 

Decisões individuais, administração Decisões em grupo, administração consulta 
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autoritária e competição entre 

empregados são aceitáveis 

empregados e competição entre empregados 

não é aceitável 

Tolerância com ambiguidade em 

estruturas e procedimentos 

Concepções altamente formalizadas de 

gestão 

Cultura orientada pelos relacionamentos Cultura orientada pela tarefa 

Preferência por tarefas com resultados 

incertos a serem atingidos, riscos 

calculados e exigência de problema a 

resolver 

Preferência por tarefas com resultados certos 

a serem atingidos, nenhum risco e instruções 

a serem seguidas 

Inovadores sentem-se dependentes de 

regras 

Inovadores sentem-se restringidos por regras 

Fraca lealdade ao empregador, baixa 

média de duração de emprego 

Forte lealdade ao empregador, alta média 

duração de emprego 

Superiores são otimistas em relação às 

ambições dos empregados e às 

capacidades de liderança 

Superiores são pessimistas em relação às 

ambições dos empregados e às capacidades 

de liderança 

Atitudes favoráveis em relação às pessoas 

mais jovens; menor disparidade entre 

gerações 

Críticas em relação às pessoas mais jovens; 

maior disparidade entre gerações 

Menor resistência à mudança Maior resistência à mudança 

Maiores ambições por promoções e 

posições gerenciais 

Ambições menores por promoções e 

preferência por posições de especialistas 

Fonte: Adaptado de Hostede (2001) 

 

A sensação de incerteza e as maneiras de enfrentá-las compõem o espólio cultural de 

uma sociedade, sendo transferido e alentado pelas instituições de apoio, como o grupo 

familiar, a escola e o Estado (HOFSTEDE, 1991). A questão categórica dessa extensão 

encontra-se nas normas, já que é pelo seu uso que os grupos procuram diminuir a 

imponderabilidade da conduta de seus componentes. Nos países que apresentam um elevado 

Índice de Aversão à Incerteza existe uma tendência a demonstrar faculdades que corroboram a 

sua procura pela harmonia, tais como: pessimismo, aversão à transformação, intenção de 

impedir a concorrência entre pares e precedência por empresas maiores para trabalhar. 
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1.2.3. Outras dimensões culturais 

 

A terceira dimensão cultural definida por Hofstede (2001) refere-se ao Coletivismo x 

Individualismo. Tal dimensão cultural é demonstrada pelo autor como o nível de 

interdependência entre as pessoas mantido em uma sociedade. Segundo ele, as sociedades 

coletivistas são definidas como as compostas por indivíduos integrados, desde seu 

nascimento, em times robustos e coerentes, os quais os protegem por toda sua vida em 

permuta por uma fidelidade não questionável, enquanto na individualista prevalece o 

empenho do sujeito sobre o grupo.  (HOFSTEDE, 1991). 

Ainda segundo Hofstede (2001) existe uma associação negativa entre as dimensões de 

Distância de Poder e de Aversão à Incerteza. Logo, países que apresentam elevados Índices de 

Individualismo mostram uma tendência a apresentar reduzidas distâncias de poder e reduzida 

aversão à incerteza. Por sua vez, em países com baixos Índices de Individualismo, é possível 

observar que sendo entendidos como coletivistas, mostram uma grande tendência à 

centralização de poder. O autor explana que em países coletivistas, as associações 

visualizadas em ambientes profissionais são bastante semelhantes às visualizadas em famílias. 

Por conseguinte, os sujeitos agem de forma alinhada aos interesses do sus equipe, os quais 

não seriam normalmente representados pelos seus interesses individuais. 

Já a dimensão cultural relacionada a Masculinidade x Feminilidade tem o objetivo de 

mensurar a forma na qual são estabelecidos os papeis de gêneros em um grupo social. À 

medida em que aumenta a clareza de tal definição, aumenta o Índice de Masculinidade. 

Segundo Hofstede (1991, p. 101) podem ser consideradas como masculinas aquelas 

sociedades nas quais as funções são claramente caracterizadas, onde o homem é o forte do 

grupo, impondo-se e interessando-se pelo êxito material, e onde a mulher é muito mais 

acanhada, meiga e concentrada com a sua qualidade de vida. O autor ainda destaca que quanto 

mais elevado for o Índice de Masculinidade, mais assertivo e competitivo é o grupo social. 

Quanto mais reduzido for o Índice de Masculinidade, quanto maior será a chance de uma 

sociedade ser mais cautelosa. 

A quinta – e última – dimensão cultural desenvolvida por Hofstede é a Orientação de 

Longo Prazo x Curto Prazo, ou seja, o quão um grupo social pode ser orientado a ações de 

prazo longo ou curto. A Orientação de Longo Prazo pode ser entendida em grupos sociais 

cujos valores são dirigidos ao futuro, como reservas e perseveranças, ao passo que em grupos 
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sociais que tendem ao Curto Prazo podem ser observados valores destinados ao passado e ao 

presente, tais como o apreço à e a execução de obrigações sociais. 

Nas sociedades que apresentam uma Orientação de Curto Prazo frequentemente existe 

uma reduzida disposição à concepção de reservas ou poupança, de forma que mantém o foco 

nos resultados céleres. Em grupos sociais que demonstram Orientação de Longo Prazo se dá o 

contrário, os sujeitos compreendem que a veracidade está amarrada ao contexto e ao tempo, 

proporcionando uma melhor faculdade de acomodação a novidades e uma extraordinária 

aptidão à poupança e ao investimento, afora a constância para conseguir resultados. 

  

 

1.2.4. Impacto organizacional na relação distância de poder e aversão à incerteza 

  

Ao analisar os dados, nota-se que o Brasil possui características culturais predominantes 

de distância de poder (PDI – Power Distance Index) e aversão à incerteza (UAI – Uncerainly 

Avoidance Index), segundo a Teoria de Dimensões Culturais de Hostede (Figura 5). Por isso, 

é relevante aprofundar os estudos sobre a cultura organizacional aplicada ao êxito da 

implementação de metodologias ágeis, identificando possíveis barreiras. 

 

Figura 5: O Brasil segundo a Teoria de Dimensões Culturais de Hosftede 

 

Fonte: Hofstede Insights 

Portanto, com 76 pontos, o Brasil possui alta aversão à incerteza, que revela uma 

sociedade com grande resistência para aceitar mudanças (HOFSTEDE, 2001). Wood (2004) 

destaca dois fatos históricos que podem ter influenciado essa dimensão: a primeira é a 

ausência de espírito empreendedor, consequência da influência étnica dos índios. O segundo 

fator é o impacto da educação católica, causada pelo ensino da obediência e total 
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conformidade, com resistência a mudanças muito presente na sociedade brasileira (FREIRE, 

1966).  

Além disso, o Brasil também é uma sociedade que possui 69 pontos em distância de 

poder, um índice alto, que demonstra uma forte hierarquia e de aceitação das desigualdades 

(HOFSTEDE, 2011). Ao trazer tal dimensão para o contexto histórico, identificamos que 

possivelmente há uma relação com o modelo colonial vivido no País baseado na escravidão. 

Na época, o proprietário fazia o papel, além de senhor detentor do poder das terras, também 

do senhor dos homens, culminando numa estrutura social desigual (JR, 2004). Desta forma, 

percebe-se a sociedade brasileira possui acomodação e não raro, a possibilidade de se 

desempenhar seu papel com maior nível de responsabilidade e autonomia constitui-se um 

incômodo. Essa dimensão, aplicada ao contexto empresarial, demonstra a necessidade de 

haver um chefe que assuma a responsabilidade. 

Hofstede (2011) ainda descreve como a relação entre distância de poder (PDI) e a 

aversão à incerteza (UAI) pode afetar o contexto organizacional. Segundo ele, Pugh (1976) 

usou uma tipologia para descrever organizações com altas e baixas concentrações de poder e 

alta e baixa estruturação de atividades. Na Figura 6, os tipos de Pugh são colocados em seus 

quadrantes.  
 

 

Figura 6: Matriz UAI × PDI para no contexto das organizações 

 

Fonte: Hofstede (2011) 

 

Os “modelos implícitos” (implicit model of organization) são baseados nas discussões 

que Hosftede teve na escola de negócios do INSEAD, Fontainebleau, França, com Owen J. 

Stevens. Os maiores grupos de estudantes de MBA eram franceses, alemães e britânicos. O 
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americano Stevens pediu aos estudantes das três nacionalidades que analisassem 

individualmente o mesmo estudo de caso de um conflito organizacional. A maioria dos 

franceses tendia a resolver o problema referindo-se à hierarquia; os britânicos, por meio de 

negociação horizontal; e os alemães, através de procedimentos. Stevens identificou o modelo 

implícito de uma organização que funcionava bem para os franceses como pirâmide, para os 

britânicos como mercado e para os alemães como uma “máquina bem regulada”. 

Com isso, segundo o autor, organizações com alta distância de poder e alta aversão à 

incerteza possuem o modelo implícito de pirâmide de pessoas, e como consequência os 

seguintes comportamentos:  

- Preferência por tomada de decisões de “cima para baixo”; 

- Chefes descrevem exatamente o que os seus subordinados devem fazer; 

- Defesa da concentração da autoridade e da estruturação; 

- Ações legitimadas citando "interesse geral" 

- desejo particular de formalizar a comunicação entre os vários níveis e as relações entre 

colegas. 

 

Os sistemas de planejamento e controle impõem normas às organizações, e não é de 

admirar que eles reflitam nos programas mentais das pessoas. Hofstede (2011) lista ainda 

algumas consequências organizacionais sobre a relação entre distância de poder e aversão à 

incerteza.  

- A distância de poder mais alto apoia o pensamento "político" em vez de "estratégico"; 

- A distância de poder superior suporta planejamento e controle pessoal, em vez de 

sistemas impessoais. Quanto maior a hierarquia, menos formal o planejamento e o controle.  

- Os sistemas de controle com distância de poder inferior depositam mais confiança nos 

subordinados; nas culturas com maior PDI, falta essa confiança. 

- A aversão à incerteza mais alta torna menos provável a realização de atividades de 

planejamento estratégico, porque elas podem colocar pontos de interrogação nas certezas de 

hoje.  

- A aversão à incerteza mais alta suporta a necessidade de mais detalhes no 

planejamento e mais feedback a curto prazo.  

- A aversão à incerteza mais alta implica deixar o planejamento para especialistas, 

implicando numa visão mais limitada das informações relevantes. 
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Com isso, conclui-se que países como o Brasil, com alta distancia de poder, isto é, a 

aceitação de desigualdade e autoritarismo, que como consequência gera uma grande distância 

entre o topo e a base de operação da empresa; aliada à a forte propensão a evitar incertezas, 

que se traduz em esforços por criar normas, regras disfuncionais, e controles, devido à baixa 

confiança. Tudo isso pode engessar a organização e criam dificuldades para fazer a coisa certa 

de acordo com a situação imprevista, por exemplo, e podem prejudicar a implementação de 

metodologias ágeis, que tem a confiança e equipes auto-gerenciáveis em seus princípios. 

Segundo Zanini (2016), a confiança é um fenômeno social que vem sendo abordado 

recentemente em estudos de economia, sociologia e gestão organizacional. Sua importância 

está fundamentada no fato que os agentes econômicos enfrentam problemas diariamente 

relacionados com a incerteza nas suas decisões de consumo, investimento, etc. 

Observando o impacto dessa relação entre alta distância de poder, aversão à incerteza e 

baixa confiança, é possível notar a queda contínua do Brasil no ranking global de 

competitividade, segundo o Global Competitiveness Index 4.0 (2018). Em apenas um ano, o 

país perdeu três níveis, e saiu da posição 69 para a 72, atrás não só de países em 

desenvolvimento como Rússia e Índia, mas ainda de latino-americanos como México, Chile, 

Uruguai, Colômbia, Costa Rica e Peru. Para tentar compreender se existem outras causas que 

ajudem a explicar o nível de competitividade dos países, além das usualmente identificadas na 

literatura acadêmica relacionada com o tema (principalmente, educação e infraestrutura), 

Resende (2018), no seu estudo, realizou uma análise exploratória sobre a relação entre o nível 

de confiança e a competitividade dos países. Segundo o autor, existem países nos quais as 

colocações não coadunam com os respectivos níveis de educação e infraestrutura. Um dos 

exemplos seriam justamente o caso do Brasil, pois este apresenta justamente um significativo 

número de alunos graduados anualmente no ensino superior, mas não consegue atingir boas 

colocações nos rankings internacionais de competitividade. 

Sendo assim, Resende (2018) concluiu que o nível de confiança é um fator importante 

para um país e pode contribuir para o aumento da competitividade da economia e, 

consequentemente, ao seu desenvolvimento socioeconômico. 

Ambientes com baixa confiança, de acordo com Zanini (2016), geram alta incerteza, 

fazendo com que os agentes econômicos só troquem com pessoas do seu círculo próximo, 

cujos limites são definidos de forma clara e de fácil identificação. Tal situação minimiza as 

trocas de uma forma geral na economia e, por isso, reduzem o desempenho econômico de 

uma sociedade e, consequentemente, traz prejuízos à Metodologia Ágil, que exige troca entre 
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as equipes, prejudicando o contexto dentro do qual as empresas de Tecnologia da Informação 

estão inseridas. 

No tocante à competitividade e cultura, cumpre observar que esta não é apenas uma 

maneira de perceber, mas sobretudo uma forma de agir sobre a realidade. Transformações em 

políticas administrativas, modificações na coerência da concorrência no mercado, a admissão 

de modelos inéditos de administração, principalmente quando unidos a transformações no 

padrão de remuneração, ou seja, baseados nos modelos de remuneração estratégica, provocam 

impactos, em níveis e gravidades variadas acerca da “cultura” da empresa. Entre todas as 

mudanças mais recentes, a implementação da garantia de qualidade, pelas normas ISO, foi 

aquela que mais modificou a maneira de agir da cultura das organizações nacionais, 

especificamente por afetar a conexão poder x saber como o cerne estruturante das relações 

sociais. Contudo, merece destaque o êxito na implementação de tais programas estarem 

associados ao nível de comprometimento das lideranças, ou das chefias, com seu triunfo e, de 

certa forma, do maior ou menor afeto em relação à sensação de poder. Um apego maior ao 

poder pode ameaçar de forma muito direta o êxito de tais programas, em função desse apego 

ao poder se concretizar, de diversas formas, como uma tática para um indivíduo manter-se na 

função de definir os parâmetros de certo e errado, adequado e inadequado, dentro da 

organização. Isto posto, existe uma enorme dificuldade em abandonar a prerrogativa essencial 

do poder em uma organização brasileira, que seria equivalente à determinação da “verdade” 

em função de todas as outras poderem ser definidas por sua corroboração ou negação. 

Contudo, embora seja possível reconhecer que a cultura pode ser modificada, tais 

alterações, principalmente quando planejadas, se deparam com a maneira como as 

subjetividades dos elementos da empresa foram moldadas, ao longo do processo de 

socialização na cultura brasileira e no interior da organização propriamente dita. 

Assim, uma modificação de uma cultura quando bem planejada não é dependente 

apenas de uma administração coerente aos sistemas organizacionais. De forma paralela, essa 

depende de um suporte psicológico que ajude os colaboradores a conviverem com a mudança, 

sem se estressarem pela ansiedade no decorrer do processo, bem como desenvolverem 

instrumentos subjetivos capazes de recontextualizarem seus atos e representações, segundo a 

nova ordem. Consoante com o tipo de suporte necessário, pode-se recorrer aos saberes 

distintos oriundos da psicologia. Nesse ínterim, diversas pesquisas podem ser necessárias no 

ramo da psicologia aplicada às empresas, tais pesquisas agregam informações desde o 

entendimento da forma como os sujeitos processam cognitivamente a cultura local da empresa 

até o desenvolvimento de instrumentos ou dinâmicas que possam estimular a consciência 
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sobre a opressão e sofrimento subjetivos, objetivando uma administração do conhecimento 

mais afetuosa e diligente. 

Uma administração acertada da cultura ou da transformação da cultura demanda, 

essencialmente, de duas esferas: a semiótica e a comunicacional, e a questão psicológica da 

resistência à transformação; é claro que ao considerar, nos dois casos, a maneira como o poder 

age dentro da empresa é o ponto chave para o sucesso do processo. Assim, todavia, não 

significa que é possível confundir a psicologia e a antropologia como instrumentos para a 

avaliação e influência na realidade empresarial onde se pretende atuar. 

 

1.3. AUTONOMIA DE EQUIPES 

 

1.3.1. Gestão estratégica de pessoas   

  

Diante de um mercado cada vez mais competitivo e conectado, a evolução das TICs – 

Tecnologias da Informação e da Comunicação, mudanças na cultura e nos hábitos da 

sociedade moderna, entre outros aspectos relacionados às demandas e necessidades do 

mercado, é de extrema importante que os gestores acompanhem tal dinamismo social e 

mercadológico por meio de estratégias competitivas, com base no ambiente interno e externo 

da organização. 

As organizações enfrentam diversos desafios em relação à gestão da qualidade. Para 

tanto, é necessário que os gestores compreendam a importância em planejar e adotar 

estratégias relacionados a gestão da qualidade, com o objetivo de elevar o nível de eficiência 

sobre todos os setores da organização. 

Levando em consideração a teoria da administração, as organizações são relacionadas 

muitas vezes com organismos vivos, flexíveis e capazes de se adequarem aos ambientes 

conforme as demandas e necessidades do mercado. Assim, é possível afirmar que a gestão de 

pessoas pode se tornar uma importante estratégia para as organizações, dependendo da 

tomada de decisão dos gestores e de seus respectivos valores, planejamento, filosofia, política 

interna, entre outros fatores importantes que podem contribuir para a gestão da qualidade da 

organização. 

A gestão de pessoas é de extrema importância, pois exerce um papel estratégico para a 

manutenção e evolução do clima organizacional, bem como trata de inúmeros aspectos 

relacionados às pessoas que atuam profissionalmente na organização. 
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A área de Recursos Humanos (RH) surgiu no século XIX, com o objetivo de 

contabilizar os registros dos empregados, isto é, faltas e também atrasos. Os chefes de 

pessoas, até então, eram inflexíveis, seguiam as leis friamente, principalmente quando 

necessitavam dispensar funcionários. Ao ser comunicado que deveria ir ao departamento de 

pessoal, o colaborador já imaginava o seu desligamento. Em algumas empresas, até mesmo, 

tal cultura ainda existe (ARAÚJO, 2013). 

Por isso, a gestão de pessoas é um departamento interdisciplinar que envolve diversos 

conceitos advindos de áreas diversas, por tratar diretamente do ser humano, isto é, pessoas 

com diferentes características, o que requer de qualquer especialista de RH uma experiência e 

um vasto conhecimento em diferentes áreas (LACOMBE, 2011).  

Os indivíduos mostram-se mais motivados a aprender aquilo que os ajuda a solucionar 

adversidades em seu cotidiano pessoal, ou ainda, que resulte em recompensas internas. Isso 

não significa que as recompensas externas – por exemplo, aumento de salário – não tenham 

relevância, mas, de maneira geral, a satisfação da necessidade interna destaca-se como o 

motivador mais relevante ao ser humano (KNOWLES; HOLTON; SWANSON, 2005). 

O comportamento humano é motivado pelo desejo de se alcançar algo, mas nem sempre 

o indivíduo conhece ou percebe o que o está motivando, pois, boa parte da motivação humana 

está localizada abaixo do nível do consciente (BARROS, 2018). 

Para suprir a reconhecida necessidade de autorrealização das pessoas, Menezes, 

Sampaio, Gomes, Teixeira e Santos (2009) apontam medidas que podem motivá-las dentro 

das organizações:  

a) Estimular os subordinados a realizar mais − As pessoas geralmente têm gosto por se 

sobressair, tanto em qualidade como em quantidade de esforço, porém em muitas ocasiões 

precisa de ajuda para isso. Quase sempre, a solução para direcionar o colaborador à desejada 

realização reside mais em melhoria e aperfeiçoamento do que em emprego de mais esforço;  

b) Oferecer reconhecimento pessoal aos subordinados − Dar a um empregado um aumento 

salarial rotineiro pouco contribui para lhe proporcionar reconhecimento pessoal. Todavia, se o 

aumento salarial baseia-se em desempenho específico, então provavelmente será um 

motivador;  

c) Colaborar para estimular o trabalho dos subordinados − As pessoas mais se empenham 

em um trabalho que considerem interessante e/ou a tarefas nas quais sintam haver um 

significado;  

d) Delegar responsabilidade ao pessoal – Significa designar aos colaboradores tarefas que 

tenham maior importância e exijam um nível mais alto de conhecimento ou habilidade;  
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e) Ajudar o pessoal a progredir − Em algumas organizações, a regra é crescer. Isso significa 

que o líder deve ser capaz de promover, caso contrário não está à altura de seu cargo. Claro 

que muita gente não adquire novos conhecimentos e novas habilidades sem auxílio e sem 

orientação, mas cumpre ao líder favorecer as situações para que os subordinados cresçam;  

f) Eliminar motivos de insatisfação − Em assuntos como salários e condições de trabalho, a 

eliminação de insatisfações no ambiente de trabalho não motivará necessariamente o pessoal, 

mas as insatisfações sim são motivo que impedem a motivação do colaborador. 

 

1.3.2. Clima organizacional 

 

A questão da satisfação do colaborador na organização depende de inúmeros fatores. 

Um dos fatores que são importantes para o estudo do clima organizacional é a jornada de 

trabalho, considerando a extensão do período durante o qual o trabalhador permanece no 

interior da instituição, passível de interferir no estado emocional e, em decorrência, afetar o 

clima organizacional (CHIAVENATO, 2010). 

Esses e outros aspectos devem ser tratados, de forma adequada, por estratégias 

devidamente planejadas pelos gerentes, diretores e gestores das organizações, os quais devem 

exercer tais funções como líderes, e não como chefes. 

Assim, o clima organizacional é visto como um conjunto de percepções compartilhadas 

por empregados sobre diferentes aspectos do ambiente organizacional da empresa, e por isso é 

um dos construtos mais investigados no campo do comportamento organizacional 

(MENEZES; GOMES, 2010). 

Hoje, o fator humano é um diferencial importante na concorrência entre as 

organizações. Compreender e valorizar os colaboradores é uma medida inteligente por parte 

dos gestores e analistas que desejam obter melhoria e vantagem competitiva no mercado. Os 

clientes, a organização e os funcionários são beneficiados com um clima organizacional 

favorável (BISPO, 2006). 

 

O clima organizacional é favorável quando proporciona satisfação sobre as 

necessidades pessoais dos participantes, produzindo elevação da moral interna. É 

desfavorável, no entanto, quando proporciona frustração de tais necessidades 

(CHIAVENATO, 2010, p. 53). 
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Além dos desafios da administração, com relação às diversidades das organizações e à 

complexidade do ambiente nas quais estão inseridas, outros fatores influenciam, de maneira 

que complicam o panorama com o qual os administradores se defrontam. 

Muitas organizações adotam o discurso sobre valorização do capital humano, mas nem 

sempre é analisada e avaliada a real importância que as pessoas possuem nas organizações. As 

pessoas são fonte criadora e fundamental no processo de construção, desenvolvimento e 

crescimento organizacional (BENZER; YOUNG; STOLZMANN; OSATUKE; METERKO; 

CASO; WHITE; MOHR, 2011). 

Nos casos em que o nível motivacional é elevado, há um ambiente de satisfação, 

interesse e colaboração por parte dos envolvidos. As necessidades do ser humano ocorrem por 

meio das relações no ambiente onde vive, onde a motivação é constituída de forma dinâmica. 

Assim, mesmo sabendo-se que a motivação é um procedimento que ocorre internamente nos 

indivíduos, o ambiente colabora para o processo evolutivo desse indivíduo, apoiando-o no seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, considerando que é a partir dessa evolução e 

desenvolvimento que os indivíduos estabelecem sua realidade (ARAÚJO, 2013). 

Os colaboradores não têm condições de desenvolver seu trabalho com adequação e 

qualidade se não puderem atingir objetivos por meio de seu desempenho profissional, bem 

como por meio da obtenção de resultados no trabalho. 

Tanto o sentimento individual como o sentimento coletivo refletem as condições 

vigentes do ambiente de trabalho e são suscetíveis a manifestar as expectativas do grupo em 

relação à vida pessoal e profissional (LEÓN; TREJO; MORALES; DOMÍNGUEZ, 2011). 

Toda organização tem peculiaridades que caracterizam o seu clima, bem como toda 

organização busca atrair pessoas que se ajustem de forma positiva, com a finalidade de se 

adaptarem aos padrões organizacionais. 

Nesse sentido, os estudos relacionados ao clima organizacional nas organizações têm, 

por finalidade, analisar os fatores influenciadores na motivação ou na desmotivação dos 

indivíduos, apontando intervenções para o desenvolvimento organizacional, sempre focado no 

trabalhador (RAMOS; LÓPEZ; CORONA, 2007). 

É um desafio permanente adaptar-se e administrar diante de um mercado em constante 

transformação e evolução do mercado, da sociedade e da tecnologia. O clima organizacional 

está diretamente associado com o nível de envolvimento dos indivíduos. Assim, nos casos em 

que ocorre elevada motivação entre essas pessoas envolvidas, o clima organizacional 

demonstra alto nível de qualidade, gerando interações de satisfação, animação, interesse e 

corroboração (CHIAVENATO, 2010). 
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Todavia, quando há baixa motivação entre as pessoas envolvidas, independente das 

causas associadas – frustrações, barreiras em relação à satisfação de suas necessidades, entre 

outras causas diversas –, a tendência é que o clima organizacional caracterize-se por estados 

de depressão, desinteresse, apatia, insatisfação, entre outros problemas diversas que, por 

consequência, também causas diversos obstáculos no cotidiano da organização (ARAÚJO, 

2013). 

Assim, o sucesso das organizações depende da capacidade de compreender e interpretar 

a realidade externa, rastreando as mudanças, identificando oportunidades ao seu redor, para 

responder pronta e adequadamente às mesmas, identificando também ameaças e 

oportunidades para neutralizar ou amortecer tais situações (CHIAVENATO, 2010). 

À medida que a conjuntura econômica se retrai ou se expande, em que se alteram as 

necessidades dos clientes ou consumidores ou, ainda, mudam os hábitos ou tendências do 

público, as organizações precisarão modificar sua linha de ação, renovar-se, ajustar-se, 

transformar-se e adaptar-se rapidamente (LACOMBE, 2011). 

Não bastassem esses aspectos conjunturais, deparamo-nos ainda no dia a dia das 

organizações com a velocidade das mudanças e com o modelo de gestão, que contribuem para 

a redução do nível de qualidade de vida no trabalho. Por isso, ao mesmo tempo em que há 

uma transformação, há também exclusões. Nem todos estão aptos para trabalhar em um 

ambiente em que a velocidade é a palavra da ordem (BENZER et al., 2011). 

Os administradores do presente e do futuro devem agir no mercado global de maneira 

que organizações atuem dentro e fora de suas fronteiras nacionais. As principais distinções 

entre as organizações são estabelecidas por meio da gestão, bem como sua relação com a 

cultura organizacional e seu impacto com o desempenho. Apesar das dificuldades de 

gerenciamento da cultura, todo gestor deve possuir capacidade de identificar as 

particularidades de uma das variáveis mais relevantes no contexto organizacional, a cultura da 

organização (MENGUC; AUH; FISHER; HADDAD, 2012). 

A presença de uma cultura organizacional pode ser percebida a partir dos primeiros 

contatos que se tem com a organização, pois esta pode manifestar-se de várias maneiras. Uma 

das formas mais comuns da cultura organizacional consiste no cenário interno, onde pode-se 

perceber maior ou menor interferência das ações proporcionadas pelos fatores externos, pois 

as mudanças organizacionais ocorrem quando se conjugam as pressões externas com as forças 

internas. 

Uma cultura forte que deu certo por muito tempo é difícil de ser modificada. No 

entanto, mesmo que a organização esteja bem, é necessário haver uma preocupação por parte 
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do gestor principal em se atualizar e procurar adequar sua forma de gerenciar ao modelo atual 

de administração que propõe as organizações e culturas adaptativas, flexíveis e maior 

participação dos integrantes para alcançar a inovação necessária e permanecer ativos no 

mercado que está em constante mudança (LACOMBE, 2011). 

As organizações precisam de funcionários satisfeitos e motivados, capazes de utilizar 

todo o seu potencial em benefício da organização, visando o crescimento mútuo. Nesse 

sentido, o clima organizacional pode ser utilizado como um importante instrumento na gestão 

da organização, com a finalidade de beneficiar a todos os envolvidos, não somente o cliente, 

gerando uma cultura organizacional adequada e coerente com os valores da organização, bem 

como proporcionando qualidade em todos os setores (KOTLER; KELLER, 2006). 

Em síntese, um clima harmonioso e saudável traz diversos benefícios para o ambiente 

de trabalho. Além de reduzir conflitos e melhorar o relacionamento entre as pessoas na 

organização, também contribui com a comunicação e o desenvolvimento da organização, 

gerando vantagens para todos os envolvidos. 

De uma maneira geral, uma das principais características do clima organizacional é o 

potencial de melhorar o convívio entre as pessoas e os setores de uma organização. Por meio 

da melhoria do ambiente de trabalho, as organizações criam condições de organizar, qualificar 

e ampliar a produtividade e oferta de produtos e serviços no mercado. 

Os direitos da personalidade devem ser protegidos e assegurados para todas as pessoas, 

inclusive, no ambiente de trabalho. Os direitos da personalidade são valores essenciais para a 

pessoa humana, intimamente relacionados, inclusive, no ambiente trabalhista, onde a relação 

profissional entre os indivíduos, independente da hierarquia, deve ocorrer por meio de 

dignidade e respeito mútua. No local de trabalho, onde os empregados vivem diariamente com 

outros empregados, onde existe uma relação contratual entre empregador e empregado, cada 

um com desempenho e subordinação de gestão, as possibilidades de agressão contra os 

direitos do indivíduo são inumeráveis. O empregado na relação de trabalho necessita de 

medidas protecionistas eficazes para que nenhum direito de privacidade seja violado. O 

empregado deve ser tratado como um detentor digno de direitos, e jamais tratado como um 

objeto. 

Acima de equipamentos e insumos, as organizações precisam de capacidade humana, ou 

seja, explorando o que há de melhor em cada indivíduo, para alcançar seus objetivos e aplicar 

seus recursos. As organizações precisam de colaboradores satisfeitos, motivados, capazes de 

utilizar todo o seu potencial em benefício da organização, visando ao crescimento mútuo. 
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Um clima organizacional negativo gera apatia, rotatividade de funcionários, frustração e 

insatisfação dos colaboradores, conflitos de relacionamento, levando a maioria dos 

funcionários à condição de desmotivação e baixa autoestima. Desta maneira, os resultados 

oferecidos por estes funcionários também são negativos, gerando uma série de problemas para 

a organização.  

A ausência de uma devida atenção sobre o clima organizacional pode, inclusive, 

impedir que avanços maiores ocorram em assuntos relacionados à gestão estratégica, plano 

estratégico, planejamento de marketing e assim por diante. A organização é feita por pessoas, 

acima de tudo. E, como tal, é de extrema importância que as organizações cuidem das 

pessoas, evitando colocar em risco os objetivos mercadológicos e o futuro das organizações. 

Diversos conflitos ocorrem em muitas organizações, cujo problema afeta de forma 

direta o clima organizacional das organizações. A comunicação ineficiente entre 

colaboradores, líderes e gestores, bem como atitudes negativas, ausência de estabilidade 

emocional e falta de harmonia profissional entre os envolvidos comprometem os resultados de 

uma organização, principalmente, no aspecto da produtividade de produtos e/ou serviços, bem 

como na produtividade de processos e sistema da organização de um modo geral. 

Por meio do clima organizacional, os gestores tem a possibilidade de buscar e incentivar 

a produtividade por meio de inovações, criatividade e desenvolvimento de táticas de acordo 

com demanda e/ou necessidade em todos os setores da organização, com a finalidade de 

diminuir o estresse dos colaboradores e seus respectivos líderes, bem como ampliar a 

qualidade da comunicação, dos processos, dos produtos e/ou serviços e do sistema em geral 

da organização, por meio de colaboradores cada vez mais motivados a enfrentar os desafios 

que o mercado impõe para as organizações. 

Nesse sentido, verifica-se que o clima organizacional é, de fato, um diferencial 

estratégico na gestão da qualidade das organizações, pois é uma das maneiras mais eficazes 

para diminuir o turnover (percentual de rotatividade de colaboradores dentro de uma 

organização), criar uma harmonia entre a cultura organizacional e as atividades da 

organização, integrar vários processos e setores funcionais, melhorar a comunicação entre os 

envolvidos, filtrar demandas e necessidades de capacitação para os colaboradores, otimizar as 

atividades gerenciais no sentido de torná-las mais resistentes, oferecer um ambiente 

profissional cada vez mais estável e harmonioso para os envolvidos desenvolverem suas 

atividades com mais concentração e eficiência, dentre outros inúmeros benefícios que 

proporcionam resultados positivos para a organização – crescimento e estabilidade dos 

colaboradores no ambiente interno e também no ambiente externo da organização, maior 
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competitividade por meio de produtos e serviços realizados com maior qualidade, entre 

outros. 

Uma organização que dispõe de um ambiente de trabalho favorável, onde há uma 

predisposição dos envolvidos a manterem um clima de colaboração, comprometimento e 

relações saudáveis, gera satisfação sobre as necessidades e demandas das pessoas, 

promovendo imensamente a sua motivação com o trabalho. Colaboração que é um fator 

essencial para a Metodologia Ágil, conforme já visto nesta tese. Assim, as atitudes destes 

colaboradores também se tornam positivas para as organizações, por meio do aumento de 

produtividade, criatividade e capacidade de adaptarem-se a eventuais mudanças ágeis, 

gerando motivação nas atividades que exercitam e, consequentemente, bons resultados. 

 

 

1.4. GESTÃO DA MUDANÇA  

 

A agilidade é acelerada, característica do contexto, e voltada ao desenvolvimento. Não 

está ligada apenas ao aumento da eficácia ou diminuição das despesas, entre outros, trata-se 

do êxito e triunfo, de atingir o êxito nos campos que surgem e que são competidoras, 

expandindo o lucro, a colocação no mercado e os consumidores no cerne do tumulto da 

competição que muitas organizações receiam hoje (GOLDMAN et al., 1994). 

A origem da agilidade está no Sistema de Produção Toyota, ou na Produção Enxuta 

(Lean Production), onde as indústrias japonesas faziam uso muito eficaz de seu padrão ao 

longo dos anos 1980. Como rebate a tal realidade e perante da queda do lucro da força 

industrial americana, originou-se um programa vindo federação, o qual, depois, passou a ser o 

fundamento do espírito de indústria ágil. 

No período compreendido entre 1991 e 1998 foi desenvolvido pelo Agility Forum of 

Iacocca Institute, um grupo amplo e interligado de táticas de mercados, padrões, melhores 

práticas e cases de sucesso. Um volume de 150 indústrias de renome nas áreas de atuação, 

deram início aos programas de agilidade, a saber: Boeing, Goodyear, IBM, Kodak, Texas 

Instruments e Xerox. Junto, de certa maneira, desse movimento ágil, no ano de 2001, 

formalizou-se, ainda, no campo dos softwares, mediante a publicação do Manifesto Ágil 

(FRANCO, 2007; GOLDMAN et al., 1994). 

Nesse período, em virtude dos elevados índices de falha no campo de desenvolvimento 

de softwares, permanentes demandas de pré-condições e desempenho falho, as técnicas 
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clássicas passaram a ser discutidas (BERMEJO et al., 2014). Diversas condições que 

conduziram a tais questionamentos em métodos clássicos foram as enormes quantidades de 

documentos, um progressivo volume de empresas que adotaram uma ou mais técnicas ágeis 

na produção de software com menor quantidade de documentos, maior plasticidade e em 

situação de modificações velozes, com o eixo na satisfação do consumidor e, também, 

atingindo melhores produtos (SCHWABER, 2004). 

Desigualmente ao ocorrido em organizações tradicionais, os clássicos planejamentos de 

mercado ou sistemas de administração não podiam mais responder com produtos 

significativos nas startups. Em função das startups estarem inseridas em meios diferenciados, 

onde as ideias de produtos ou serviços podem ser originadas e trabalhadas sob qualidades de 

extraordinária dúvida (PATZ, 2013). 

Tal dúvida existe em função de que, na maior parte das vezes, as startups possuem 

expedientes restritos em termos de pessoal e calores financiados, bem como vencimentos 

muito breves. Afora, essas organizações são, usualmente, de essência exploratória, não tendo 

condições claras, consumidores ou, mesmo, sistemas de negócios. Considerando tal 

conjuntura, ser eficaz a fim de reduzir o empenho ou a utilização de recursos na mesma 

medida em que eleva o valor percebido é fundamental; é necessário legitimar a produção com 

vistas a criar valor ao cliente (BOSCH et al., 2013; RIES, 2012). 

Assim, o valor de uma perspectiva estratégica embasada em antevisões é colocado na 

berlinda, a procura pelo foco no saber, distinto às mensurações oriundas de índices de 

lucratividade, como exemplo, é voltada ao cerne da plasticidade tática e ao uso adequado dos 

recursos, principalmente nos momentos onde o nível de dúvida está elevado, como é o caso 

das startups. Ao invés de focar as forças em antevisões e afirmação de metas, procura-se a 

adequação ao contexto onde se atua, modificando-o (RAINHO, 2014; WILTBANK et al., 

2009). 

Apesar de um planejamento de negócios poder estar corretamente constituído com as 

devidas previsões, projeções de desenvolvimento, avaliação do mercado, da competitividade, 

entre os demais pontos que são muito estimados entre os administradores, nas startups, o 

espaço é distinto, de acordo com o que foi descrito acima. O deslumbre próximo a um 

apropriado planejamento, a uma tática palpável e uma análise de mercado aperfeiçoada é 

danosa a uma startup, uma vez que o concretizado não é o planificado. O plano e a previsão 

podem ser muito valiosos se fundamentados em um histórico de operação extenso e firme, e 

em um clima relativamente assente. Startups não estão enquadradas em nenhuma dessas 
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condições (RIES, 2012). Perante tal conjuntura, a metodologia ágil oferece produtos 

suficientes, auferindo o ambiente organizacional. 

Em ambiente inovador, a agilidade para a mudança é fundamental. A gestão de 

mudanças reside no empenho amplo de planejamento, visão da organização, comunicação em 

amplo sentido, administração de custos e comando do procedimento de transformações. O 

intuito principal é entender e interferir de forma positiva na empresa, por meio do 

abastecimento de apreciações, procedimentos e instrumentos, no deslocamento destes 

consecutivos métodos de transformação (RENTES, 2000). 

A gestão da mudança é uma ação penosa, embora com elevada importância em 

corporações, principalmente quando são empresas grandes e heterogêneas. A mudança é 

composta pela modificação das políticas, dos procedimentos, e das estruturas. Contudo, essa 

ação árdua se encontra na conduta de sujeitos e de grupos de trabalho, afora a alteração da 

cultura corporativa. 

A meta da gestão de mudanças é assegurar que metodologias e procedimentos 

sistematizados sejam usados de forma eficaz a fim de reduzir os efeitos no mercado, 

ocasionados por alterações nos serviços de TI, na ausência de um acertado planejamento, isto 

é, que tais modificações sejam apontadas, analisadas, aprovadas, priorizadas, verificadas, 

praticadas, documentadas e revistas de forma ajuizada (FREITAS, 2010). 

A contar desta meta é evidente que as transições não seriam meramente executadas sem 

considerar seus efeitos, sem um planejamento, que modifica um serviço que já havia sido 

planificado, calculado, considerado, esquematizado e confirmado. 

Adentro da administração de mudanças há formas de controle a fim de evitar os efeitos 

negativos à corporação quanto aos negócios realizados, os métodos de controle incluem desde 

uma janela de conservação a um cronograma de implementação. O conjunto das alterações 

em TI deverão ser justificados, analisados, aprovados, planificados e geridos a fim de 

assegurar sua implantação sem efeitos nos serviços de TI que apoiam o negócio (FREITAS, 

2010). 

As modificações não devem meramente ser acatadas sem considerar seus efeitos, sem 

um planejamento, modificando um serviço que foi previamente planificado, estimado, 

considerado, delineado e confirmado. Assim, se busca reduzir os ímpetos e cumprir com os 

preceitos fundamentais de preço, prazo e categoria. 

O método de mudança poderia ser entendido por meio de macroetapas, apresentadas por 

estabelecidas boas práticas do Information Technology Infrastructure Library - ITIL. A etapa 

inicial consiste na avaliação todos os requisitos para a mudança, depois, a etapa seguinte 
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consiste na prioridade onde se define o cumprimento das necessidades de acordo com a sua 

emergência e relevância. Por conseguinte, as fases de aceitação, de comunicação e 

agendamento colaboram em uma melhor governança do método, asseverando que os que 

respondem pelos departamentos envolvidos estejam anuentes e concordantes com tais 

alterações. 

Em seguida, passa-se para a fase de planejamento, na qual se analisa o prazo de 

implementação da mudança, por um plano de provas e intervenção. A fase de documentação é 

realizada pelo registro do cumprimento de cada nova exigência de alteração com vistas a 

reduzir o tempo gasto com planejamento e implementação em solicitações similares no futuro. 

Consoante Freitas (2010), uma mudança pode ser percebida, quando implantada na 

ausência de um adequado gerenciamento, as vantagens esperadas da transformação poderiam 

ser confundidas pelas decorrências negativas do seu choque não planejado. Tal situação é 

reforçada em variações de TI, uma vez que vários riscos ao apoio do negócio da empresa são 

relacionados à uma modificação não corretamente planificada e gerida. No campo dos 

controles de administração de mudanças podem ser citadas algumas atividades: 

• o registro da requisição de mudança (RDM); 

• a avaliação da mudança, incluindo sua razão, efeitos, despesas, vantagens e risco; 

• a autorização da mudança, incluindo as áreas e os pontos interessados; 

• o planejamento e a programação das modificações a serem implantadas; 

• a organização de um conselho consultivo para mudanças (Change Advisory Board – 

CAB), ou o corpo de um colegiado de auxílio; 

• a revisão na etapa de pós-implementação e o encerramento do registro da mudança. 

 

Na gestão das mudanças podem ser citadas inúmeras vantagens que a TI possibilita na 

disposição, concepção de identificadores que permitem a medida e a observação do volume 

de RDMs a serem realizados na organização, ainda pode ser possível figurar a abundância de 

alterações realizadas com êxito, bem como ser conduzido um levantamento acerca do volume 

de RDMs que foram abandonadas por ausência de um planejamento acertado e por não terem 

sido mitigados os riscos. 

Afora ser imprescindível o acolhimento de boas práticas e do sistema de gestão de 

mudanças, uma modificação de efeitos evidentes não ocorrerá na ausência de uma mudança 

de conduta. Aqui reside o tópico mais difícil, embora seja primordial considerar a necessidade 
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de aperfeiçoamentos a fim de atingir o patamar ambicionado de redução de riscos ao 

empreendimento. 

A Metodologia Ágil surge como uma perspectiva inédita ao desenvolvimento de 

softwares, a qual ajuda na maior celeridade na criação e execução, até o envio do produto. Em 

função da distribuição das remessas em sprints, classificação em fases de entrega do produto, 

pode ser possível alterar e adaptar o produto ao longo da fase, estimulando uma comunicação 

e influência mútua frequente entre o grupo de trabalho. 

A gestão de mudanças, também, tem o intuito de assegurar que os procedimentos e 

estratégias padronizadas estejam sendo usadas de maneira eficaz reduzindo os efeitos sobre o 

negócio ocasionados pelas alterações, mediante a avaliação de riscos na entrega. Os 

procedimentos de governança de TI no processo de gestão de mudanças adquirem uma 

imensa importância dentro da corporação, da mesma forma que o processo ágil. 

Funcionando como um aliado aos procedimentos ágeis no desenvolvimento de software, 

a gestão de mudança deveria ser a meta do setor de TI na agregação de valor ao negócio da 

empresa, o que inclui a customização dos comandos das necessidades da tática de negócio da 

organização. 

Entretanto, deveria haver uma maior familiaridade entre os grupos de trabalho desses a 

fim de que os dois possam observar as vantagens e a importância de cada um dentro do 

empreendimento, de forma que estejam ordenados à uma entrega permanente e de qualidade, 

com responsabilidade. A sugestão nesta conjuntura reside em uma gestão de mudanças que 

participe da equipe de desenvolvimento de projetos. 

A inclusão da gestão de mudanças em grupos de trabalho que assumem a metodologia 

ágil de desenvolvimento eleva o controle dos efeitos na manufatura, o que auxilia no 

aprimoramento permanente, asseverando que todas as provas em homologação sejam 

conduzidas e medidas de acordo com o planejamento dos espaços, bem como na validação da 

entrega coadunar com as políticas e regras da corporação. 

Assim, tal alinhamento aliado às entregas com agilidade e a gestão de mudanças 

poderão se dar de maneira clara, uma vez que as duas tem significado para a empresa. A 

implementação de um tratamento ágil à gestão de projetos esbarra em vários obstáculos e 

pontos contrários. O Scrum, bastante aceito na área de software, suporta inúmeras oposições 

por parte dos acadêmicos de escolas mais clássicas. 

Consoante Gregório (2007) entre os pontos negativos desse recurso, podem ser citados a 

ausência de escalabilidade em grupos de trabalho com tamanhos maiores e a necessidade de 

modificar a cultura organizacional, entre outras. 
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De acordo com o exposto por Oliveira (2014) depois de modificar a perspectiva clássica 

em benefício de uma abordagem ágil, diversos colaboradores poderão deixar a organização 

por questões de ordem adaptativa. Não obstante, tal fato deverá ser entendido como uma 

progressão natural e delicada, considerando que uma vez implementada de forma acertada, 

trará mais ganhos do que perdas. 

Existe uma série de critérios, os quais, de acordo com a literatura científica, afetam a 

assumpção das metodologias ágeis pelas organizações. Apesar disso, conhecedores da 

necessidade de ser feito um contorno a viabilizar o estudo e perante a importância e alcance 

do trabalho de Chan e Thong (2009), sua utilização funciona como uma direção na presente 

dissertação, pela adoção dos fatores a serem avaliados. 

A seguir são apresentados inúmeros critérios, os quais foram retirados desse e de outras 

publicações com altos índices de impacto, os quais estão organizados em quatro dimensões, a 

saber: habilidades, motivação, comunicação e compartilhamento do saber e adequação da 

utilização das metodologias ágeis. 

No que tange aos fatores associados às habilidades, tais critérios fazem referência à 

faculdade dos desenvolvedores e dos outros integrantes das organizações, assim como as 

atitudes adotadas pelas corporações na intenção de elevar a qualificação de seus 

colaboradores, como exemplo podem ser citadas as capacitações formais ou não formais, as 

palestras, entre outros. 

A experiência é um fator conectado ao período trabalhado entre os profissionais de um 

determinado departamento. Especificamente no caso de organizações que desenvolvem 

softwares, este refere-se ao conhecimento da área, ao patrimônio adquirido ao trabalhar com 

questões técnicas do campo, assim como a bagagem nas diversas linguagens de programação 

(CHAN; THONG, 2009). 

De acordo com Cohen e Levinthal (1990), os indivíduos mostram uma tendência à 

absorver saberes com uma maior facilidade no caso de estes proverem de sua área de 

conhecimento ou do campo onde estes vivenciaram experiências mais longas. Assim, os 

especialistas com mais tempo de experiência, geralmente, compreendem de maneira mais 

objetiva e simples as metodologias inovadoras, assim como apresentam facilidade para 

transferir seus conhecimentos ao grupo de trabalho, o que facilita, sobremaneira, o 

acolhimento dos métodos. 

Ainda citando Chan e Thong (2009), uma experiência mais longa na área de 

desenvolvimento de software, a qual frequentemente se dá mediante os procedimentos 
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clássicos, permite com tais especialistas, ao tomarem conhecimento dos métodos ágeis, 

possam mais facilmente visualizar seus benefícios, vantagens e facilidade de uso. 

A expertise nos procedimentos ágeis inclui a capacidade de um especialista no 

desenvolvimento de softwares ao uso de métodos ágeis. De acordo com Mangalaraj, 

Mahapatra e Nerur (2009), apesar de várias empresas obrigarem seus colaboradores adotarem 

o uso de certas técnicas, a anuência de inovações na dinâmica de desenvolvimento e o uso 

permanente dependem, entre outros, do saber técnico dos sujeitos (AGARWAL; PRASAD, 

2000; RAI; HOWARD, 1994). 

No que concerne à competência técnica do sujeito e à competência média do grupo de 

trabalho, estas são consecutivamente aceitas pelos estudiosos das metodologias ágeis como 

um critério robusto de êxito para os projetos (COCKBURN, 2001; HIGHSMITH, 2002). 

A capacitação inclui os procedimentos que as organizações adotam a fim de qualificar 

seus funcionários na intenção de se alcançar metas por ela traçadas. Considerando que as 

perspectivas ágeis permitem diversos valores se comparadas às abordagens clássicas, de 

acordo com os experts na área, os sujeitos necessitariam estudar novas funções e enfocar em 

novas aquisições. Para tal, a capacitação é muito relevante à familiarização e adaptação às 

novas atividades e responsabilidades. Dito de outra forma, a capacitação redime dificuldades 

e entraves ao processo de mudança pela adoção de métodos ágeis (GANDOMANI et al., 

2014). 

Sob uma abordagem um pouco distinta, Misra, Kumar e Kumar (2010) defendem que o 

desenvolvimento de softwares de forma ágil solicita menor quantidade de capacitação formal. 

O saber implícito pode ser transmitido entre os pares mediante capacitações não formais, tais 

como mentorias ou reflexões profissionalmente orientadas, estas tidas como um critério de 

êxito pela adoção de procedimentos ágeis. Sem embargo, na mesma pesquisa, especialistas da 

área que creem na necessidade de ter sempre presentes treinadores e atividades de coaching 

podem auxiliar no êxito da adoção. 

O suporte proveniente dos gestores também estimula e motiva os desenvolvedores à 

utilização de procedimentos ágeis, esses podem ter recompensas por seu uso, assim como ter 

reconhecimento ou aprovação por parte de seus superiores (CHAN; THONG, 2009; 

SAHOTA, 2012). 

A voluntariedade é um dos fatores que se relaciona com a imposição, ou não, de 

colaboradores de uma organização a adotarem determinadas decisões. A definição traz o 

significado de o quanto a adoção de um determinado método de desenvolvimento de software 

é voluntária. 
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Alguns estudiosos observaram uma associação negativa entre a voluntariedade e o 

aceite de procedimentos de desenvolvimento de softwares associados à inovação no processo 

(GREEN; COLLINS; HEVNER, 2004; IIVARI; IIVARI, 2011). Tal associação decorre 

principalmente pelas organizações com uma histórica cultura de hierarquia, ou seja, 

organizações com peculiaridades clássicas, tais como a direção para garantia, ordem, hábito, 

autoridade, constância e eficácia (IIVARI; IIVARI, 2011). No caso de a adoção não ser 

obrigatória, os desenvolvedores falham no estímulo de usarem os métodos ágeis (CHAN; 

THONG, 2009). 

A norma subjetiva consta na interferência que certos indivíduos, equipes ou gurus têm 

acerca da aceitação particular dos envolvidos quanto às metodologias de desenvolvimento de 

software (CHAN; THONG, 2009). 

Tal interferência pode ser observada seja por tais indivíduos/equipes/gurus funcionarem 

como ídolos em determinadas áreas, o que cria uma disposição nos outros colaboradores em 

segui-los; seja por uma pressão social que tais peças têm, de forma voluntária ou não, sobre os 

pares. 

Esta pressão social pode exercer uma função importante na anuência por metodologias 

inovadoras, como instrumentos de TI. De forma análoga, ainda têm influência no 

assentimento de metodologias, os critérios como a opinião de sujeitos tidos como em altas 

posições dentro da corporação e a opinião da maior parte da equipe (MANGALARAJ; 

MAHAPATRA; NERUR, 2009). 

Os três fatores seguintes, a confiança, a transparência e a auto-organização, são 

derivados da cultura corporativa, esse é um tópico considerado de relevância, e 

simultaneamente, complexo no acolhimento de procedimentos ágeis. Em virtude de tal fato, 

antes de entender a interferência de tais fatores acerca da adoção dos métodos ágeis, cabe uma 

explicação sobre o real significado da cultura corporativa e sua associação ao 

desenvolvimento de softwares, em função de sua heterogeneidade. 

A cultura é conceituada como um padrão simbólico que abrange aprendizagem, 

compartilhamento de saberes e de informações e o grupo de padrões de significados que 

orientam as ações dos sujeitos (GEERTZ, 1973; IIVARI; IIVARI, 2011; KEESING; 

STRATHERN, 1998). Consoante Iivari e Iivari (2011), a cultura abrange e cobre inúmeros 

aspectos da empresa, tais como as crenças, as ações, os valores, as regras, a ética, as condutas 

de comportamento, os rituais, entre outros. 

De forma análoga, a cultura corporativa pode ser entendida a partir dos preceitos 

fundamentais, sistemas, mecanismos de trabalho encontrados, concebidos ou desenvolvidos 
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por colaboradores e que no decorrer do tempo, em função dos resultados positivos, passaram 

a ser de senso comum dentro da organização, uma forma apropriada de se trabalhar e que é 

impregnada nos recém chegados trabalhadores da equipe como uma maneira acertada de agir 

(CHAN; THONG, 2009; SCHEIN, 1990). 

Segundo Hofstede (2001), existem categorias de cultura constituídas por valores, rituais, 

ídolos e elementos simbólicos. Tais elementos instituem uma identidade corporativa à 

organização e se despontam de distintas maneiras e intensidades dentro da corporação. 

Em um primeiro estágio, o de símbolos, parecem ser específicos da cultura de uma 

equipe; seriam as expressões, os artigos, as atitudes, os sinais dotados de um denso sentido 

para os sujeitos ou para as equipes. Os símbolos determinam o nível mais superficial da 

cultura organizacional e poderiam, de forma fácil, ser imitados pelos demais grupos 

(SIAKAS; SIAKAS, 2007). 

Uma segunda camada, a dos ídolos, equivale aos indivíduos que apresentam 

propriedades muito estimadas pelos pares e que, geralmente, enfrentaram diversos 

contratempos importantes e mantiveram resultados exitosos, o que traz orgulho aos sujeitos 

que participam dessa mesma empresa (FREITAS, 2007; SIAKAS; SIAKAS, 2007). 

Penetrando mais nos níveis da cultura corporativa, atinge-se os elementos simbólicos. 

Esses rituais são ações grupais realizadas com o propósito de beneficiar os indivíduos e a 

organização como um todo, sendo considerados fundamentais ao espaço social. Por exemplo, 

existem as regras de saudação ou de cumprimento, os rituais de aceitação, a diminuição de 

conflito, o acatamento com o par, entre outros. Até o nível dessa camada de rituais, onde 

decorre das anteriores, que são níveis mais perceptíveis aos expectadores e são definidas 

como práticas ou artefatos por outros especialistas. Entretanto, a significação de tais ações é 

intangível e se define pela maneira pela qual os integrantes das equipes e da organização as 

interpretam (FREITAS, 2007; SIAKAS; SIAKAS, 2007). 

Finalmente, no nível mais profundo, estão os valores. Os valores podem ser entendidos 

como um grupo de propriedades que afetam a conduta dos indivíduos no espaço onde vivem. 

As propriedades, os preceitos e as condutas são entendidos como valores que originam a 

gestão de uma companhia, embora se encontrem no subconsciente dos sujeitos, não sendo 

tangíveis. Passam a ser elementos que conduzem a modelos tidos como ideais pelas 

corporações, na intenção de lograr êxito às metas e objetivos traçados (FREITAS, 2007). 

Ao juntar os procedimentos ágeis à cultura empresarial, verifica-se a existência de um 

consenso entre os estudiosos da área, que observam o efeito que tal cultura cria na utilização 

de métodos ágeis no desenvolvimento de softwares (COCKBURN, 2001; NERUR; 
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MAHAPATRA; MANGALARAJ, 2005; REIFER; MAURER; ERDOGMUS, 2003; TOLFO; 

WAZLAWICK, 2008; WENDORFF, 2002). 

Entre os critérios associados à cultura organizacional, os quais interferem de forma 

positiva no acolhimento das metodologias ágeis, podem ser citados nove dimensões 

relevantes (STRODE; HUFF; TRETIAKOV, 2009), já explicados e reservados a distantes 

classes mais acertadas dentro deste estudo, a saber:  

1. Os valores quanto ao retorno e aprendizagem;  

2. A interação social entre os componentes da equipe baseada na confiança, na 

cooperação e na capacidade;  

3. O gestor de projetos na posição de facilitador;  

4. A classe de gestão baseada na liderança e na cooperação;  

5. A organização estimula a cooperação e o trabalho em grupo;  

6. A organização proporciona a independência dos sujeitos;  

7. A organização orientada à resultados;  

8. O líder da companhia tendo uma visão arrojada, inovadora e sem aversão a riscos;  

9. A empresa alicerçada na lealdade, no comprometimento e na confiança mútua. 

  

Para Siakas e Siakas (2007), podem ser observados no desenvolvimento ágil de 

softwares distintos exemplos dos níveis verificados na cultura organizacional. 

Podem ser citadas as histórias dos cartões (post-it), a utilização de metáforas ao invés de 

solicitações formais, as maneiras de trabalhar com a planificação do projeto (Sprint), a 

comemoração de cada sinal adicionado, entre outros. Tais propriedades reforçam a sensação 

de pertencimento à equipe e divide valores entre os componentes. Parecem ser, de fato, 

mostras de uma cultura ágil qualificada. 

A confiança é um fator associado à garantia dos administradores ou da alta direção da 

organização nas atividades de seus colaboradores. De acordo com o exposto por Misra, 

Kumar e Kumar (2009), um dos critérios que mais interferem no acolhimento de 

procedimentos ágeis é o sistema de gestão adotado na corporação. Uma relevante modificação 

na transição de um sistema de administração baseado no controle para um sistema que 

saliente a liderança e a cooperação, que interfere positivamente na adoção de tais métodos. 

Os profissionais dentro do campo das metodologias ágeis de desenvolvimento de 

software indicam um sistema de gestão complacente com mutações e aberto ao gerenciamento 

de suas ações. Na conquista de tal sistema, é imprescindível elevar a cultura da confiança na 

organização, o que frequentemente é ignorado pelas empresas, o que confere aos indivíduos 
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um poder maior e reduz-se o microgerenciamento (MISRA; KUMAR; KUMAR, 2009; 

MANGALARAJ; MAHAPATRA; NERUR, 2009). 

Uma das propriedades da cultura ágil é a confiança em indivíduos, sobre os processos, 

ou seja, confiar nos elementos dos grupos de trabalho, nos gerentes, nos líderes dos projetos, 

entre outras funções. No estudo das práticas ágeis de distintas culturas, Sutharsan (2013) 

verificou que, por entrevistas realizadas com profissionais na Austrália, os grupos de trabalho 

exibiam uma confiança que era prontamente apreendida entre os componentes, o que os 

induzia a dividir confissões com o grupo para alcançarem apoio às suas decisões. É possível 

verificar que existem exemplos das vantagens de tal cultura para a organização; e na tomada 

de decisões, os integrantes desses times são capazes de adotar as opções mais adequadas 

quando entre os sujeitos existe a confiança e o respeito permeados.  

A transparência é um elemento aliado à confiança. Para Partanen e Matinlassi (2015), a 

transparência reside na valorização de uma comunicação eficaz, de visibilidade e de abertura. 

Tal visão pode ser percebida em notícias e publicações que se referem a cases de sucesso em 

organizações. 

Em um modelo que prioriza a liderança e a cooperação como desenvolvido 

anteriormente, a transparência é essencial. Um espaço ágil para o trabalho é assinalado pelo 

influxo aberto de dados e um elevado grau de transparência. Pode ser citado, como exemplo, a 

adoção de métricas que mensurem o verdadeiro status da evolução de projetos em locais bem 

visíveis, como em um quadro ou um burndown chart (HODA; NOBLE; MARSHALL, 2013). 

O fator de auto-organização pode ser entendido como uma marca registrada das 

metodologias ágeis, bem como um dos critérios ao êxito de projetos ágeis (CHOW; CAO, 

2008; HIGHSMITH; FOWLER, 2001). Uma equipe auto organizada define como a tarefa 

será coordenada e mantém o controle total da dinâmica de desenvolvimento e origem de 

novas potencialidades em seu próprio estilo (STANKOVIC et al., 2013). Tal maneira de 

trabalho eleva a produção do time, permitindo que os colaboradores se instruam e inovem-se, 

assim como deixa os funcionários mais contentes com seus afazeres (SMITE; MOE; 

AGERFALK, 2010). 

No que concerne aos fatores ligados à comunicação e a distribuição de saberes, tais 

critérios relacionam-se à maneira de trabalhar dos sujeitos, seus relacionamentos com o time, 

com os consumidores e as maneiras de conservar tal comunicação. Esses componentes 

auxiliam o acolhimento de procedimentos ágeis em função da oportunidade permitida em 

termos do influxo de dados e conhecimentos dentro da organização, o que colabora com a 

gestão do conhecimento. 
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O trabalho em equipe é muito associado à auto-organização, uma vez que desempenha 

um papel chave na eleição da metodologia ágil. Para que um time atinja a auto-organização é 

necessário aprender a trabalhar em grupos. Um time de desenvolvedores deverá estar 

habilitado ao processo decisório, como na definição do escopo, sendo essencial que o grupo 

de trabalho entenda suas funções ao adotar métodos ágeis e, em decorrência de tal adoção, 

poderá adquirir resultados mais rápidos. Um conhecimento adequado sobre suas 

responsabilidades, funções e atitudes acertadas, é vital à obtenção das vantagens da agilidade 

(ASNAWII; GRAVELL; WILLS, 2012). 

As dimensões associadas à adaptação da utilização dos procedimentos ágeis relacionam-

se ao ajuste dos métodos ágeis a rotina organizacional, ao seu estilo de trabalho e à visão dos 

administradores e outros integrantes das empresas no que tange à operacionalização dos 

métodos, à compreensão dos resultados e à adaptação. 

Para Qumer e Henderson-Sellers (2008) existe uma proposta de modelo para a adoção 

de métodos ágeis de forma que a implantação ocorra de um nível mais básico para um mais 

elevado, e mediante o uso de um instrumento proposto pelos autores parece ser crível medir a 

agilidade da dinâmica de desenvolver softwares. De acordo com os autores, uma perspectiva 

passo-a-passo seria a melhor alternativa para uma transição progressiva ser bem-sucedida ou à 

adoção de conceitos ágeis, ao invés de uma mudança integral única, o que poderia trazer 

diversos riscos e desafios. 

Um estudo de caso, bastante aprofundado, foi conduzido nos Emirados Árabes por 

Hajjdiab e Taleb (2011), os autores observaram que uma implantação muito rápida de 

procedimentos ágeis na rotina da organização consumou em uma reduzida produtividade e na 

perda de estímulo inicial, a qual frequentemente se dá nos primeiros contatos com tais 

metodologias, levando os envolvidos de volta aos sistemas clássicos. Tal fato se deveu à 

inaptidão e à deficiência de experiência na aplicação dos métodos ágeis para o 

desenvolvimento de softwares, da mesma forma que a ausência de criação de um plano 

criterioso e disciplinado à eleição das metodologias inovadoras. 

A percepção da facilidade de utilização de metodologias ágeis contemporiza sob vários 

aspectos, em relação às metodologias clássicas, exigindo inúmeras alterações, no caso de as 

mudanças primordiais serem de grande complexidade e atribulação na sua implantação, é 

previsível que haja uma repulsão pelos colaboradores. Parece muito mais provável que os 

desenvolvedores abriguem os métodos quando estes são de uso facilitado (CHAN; THONG, 

2009). 
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Uma percepção de compatibilidade na área de desenvolvimento de softwares, é uma 

propriedade de determinados projetos, de determinados softwares, e é bastante variável 

segundo a corporação ou o tipo de consumidores envolvidos. Assim, a classe de projeto, o 

tamanho e a escala deste são influenciadores da adoção, ou não, das metodologias ágeis de 

desenvolvimento. Existe uma tendência às metodologias compatíveis serem, em função das 

especificidades dos projetos, mais usadas (FITZGERALD, 1998). 

A percepção de resultados é um critério ligado ao volume de positividade de uma 

inovação, segundo a percepção dos sujeitos que a usam; traz referência aos benefícios 

percebidos a contar da utilização de uma determinada inovação. Como é fato que 

determinadas características notáveis das metodologias ágeis são de design bastante simples, 

com circuitos de desenvolvimento breves, com permanentes retornos com os consumidores, 

entre outras, as provas aplicadas criam feedbacks frequentes por parte dos usuários, o que 

eleva a percepção de resultados advindos dos métodos ágeis e da aceitação dos procedimentos 

por parte dos indivíduos (CHAN; THONG, 2009). 

A percepção de maturidade pode ser tida como um fator que se refere à proporção na 

qual uma metodologia é madura em questão de suporte ao cliente. Para uma metodologia de 

desenvolvimento de softwares considerada madura, existem desenvolvedores que dividem de 

forma aberta seus conceitos, opiniões sobre certas metodologias, e tais especialistas podem 

facilmente oferecer e solicitar auxílio no que concerne às ambiguidades e/ou dificuldades de 

aplicação com outros desenvolvedores mais experientes (CHAN; THONG, 2009). 

Por fim, a clareza dos objetivos, de acordo com Niazi, Wilson e Zowghi (2006), a 

consciência e a divisão de informações são tidas como essenciais para o aperfeiçoamento do 

desenvolvimento de softwares. A fim de que todos os stakeholders, membros da equipe, 

consumidores, administradores, gestores envolvidos com o negócio, acolham de forma fácil 

os procedimentos ágeis, estes devem estar conscientes do funcionamento do processo, suas 

metas e suas práticas (HANSENNE; HIBNER, 2011; SAHOTA, 2012). 

 

1.4.1. Liderança na transição de metodologia tradicional para ágil 

 

O objetivo de qualquer empresa é o de manter um grupo de trabalho que aja de forma 

sinérgica e focado em uma mesma meta, com vistas a atingir os resultados desejados, de 

maneira eficaz. A metodologia ágil passou da posição de ser exclusiva da gestão de projetos 

de software e tem sido muito avaliada e aplicada nos mais diversos segmentos. Em função da 
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necessidade por modificações estruturais exigidas por esta metodologia, o sistema de 

transição deverá ser bem delineado. 

Durante muitos anos instrumentos e técnicas vieram à tona para transformar a gestão de 

projetos em um método mais efetivo e claro; porém, uma questão permanece, os projetos 

ainda são idealizados e executados pelos indivíduos. Isto posto, assume-se o princípio de que 

qualquer sujeito tem desejos e anseios, e talvez o local da empresa em que exerce suas 

atividades seja aquele onde este depositará suas maiores esperanças de êxito e concretização. 

A gestão de projetos mediante metodologias ágeis é uma indagação embasada nas 

premissas do manifesto ágil, o qual pretende tornar o andamento da gestão de projetos em 

uma tarefa mais simples, mais flexível e mais prática, procurando adquirir um excelente 

desempenho e estágios inovadores, o que agrega valor ao consumidor (AMARAL, 2011). O 

método ágil veio como uma opção aos métodos clássicos para a administração projetos na 

área de Tecnologia da Informação (TI). 

Segundo o manifesto ágil, como um primeiro princípio, os sujeitos e as relações deverão 

estar posicionados acima de processos e de instrumentos (BECK, 2001). A partir da 

metodologia ágil, os projetos passam a ser organizados ao redor de sujeitos estimuladores, os 

quais são a estrutura do procedimento. Essa questão vai ao encontro das metas estabelecidas 

pelos métodos clássicos, onde se mantém o hábito de documentar e delinear todo o regime 

antes deste ser executado. 

A implementação de métodos ágeis no espaço profissional acarreta várias vantagens, 

proporcionando um aumento no grau de competitividade e de produtividade, o que traz menos 

insegurança para o mercado. Conquanto, no momento da transição para uma nova 

metodologia existe a necessidade de ordenação e planejamento, de maneira que possa manter 

a qualidade e os bons produtos. Entre as questões fundamentais a serem compreendidas ao 

longo da transição encontra-se a liderança. 

A liderança pode ser considerada como um dos maiores acontecimentos já estudados na 

área das ciências sociais, de acordo com o afirmado por Day e Antonakis (2012). O papel da 

liderança é essencial na habilidade de inovação e na criação de técnicas para a implementação 

da administração do conhecimento. As faculdades de um líder são compostas pela habilidade 

de orientar, de estimular e de conduzir um grupo de trabalho. Tais habilidades incluem a 

expressão de competências efetivas como negociação, resiliência, convívio, solução de 

conflitos, pensamento crítico e aptidões interpessoais. 

Conforme afirma Burns (1978), ao fim da década de 1970, muito era sabido acerca da 

liderança, existindo mais de 130 definições distintas sobre o assunto, porém não havia 
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nenhuma delas que tivesse sido totalmente corroborada. Apesar de existir uma extensa 

diversidade de abordagens teóricas a fim de explanar as multiplicidades do processo de 

liderança, o autor Northouse (2004) indicou que, pela metodologia ágil, há duas classes de 

liderança: a servidora e a situacional. 

De acordo com o trabalho de Greenleaf (1977), o tipo de liderança servidora é 

conceituado como aquele onde o líder permanece à disposição para atender as necessidades 

do grupo de trabalho, em prol de seu desenvolvimento adequado, o que faz com que ao 

término do projeto a satisfação seja experimentada por todos os envolvidos. Tal liderança 

tende a desafiar o padrão clássico de chefia, uma vez que traz consigo a proposta de 

aprendizagem por meio dos erros cometidos pelo grupo e compartilha a informação que antes 

era considerada privilegiada (MARINHO, 2005). 

Quando da transição de um método clássico para um ágil, a liderança necessita se 

transformar, um líder deve ser tido como uma ferramenta de suporte, prestes a estimular o 

andamento mútuo. A função da liderança servidora é a de estar disposta ao outro, sendo uma 

facilitadora (KOUZES, 2003). 

Conforme Tuckman (1977), apesar de as equipes diferirem entre si, existe uma 

tendência para que todas experimentem cinco fases: 

1) Formação: nessa fase se dá a interrelação do sujeito com os seus pares, passando a 

partilhar objetivos, atividades e abordagens, neste instante existe um sentimento de 

pertencimento; 

2) Confrontação: essa seria a fase de definição dos objetivos e das responsabilidades de cada 

sujeito em relação ao grupo; 

3) Normatização: é a fase de estabelecimento da dinâmica do trabalho e a fase onde a equipe 

percebe sua identidade, aqui a função do líder é vital na definição do sistema de trabalho e das 

maneiras para a realização das atividades, ainda que não exista uma liderança legítima; 

4) Atuação: nesta fase busca-se uma maior produtividade e uma melhora permanente, o 

grupo de trabalho passa a ser mais técnico e eventualmente necessitará de supervisão, ainda 

permanece uma sensação de orgulho em fazer parte da equipe e uma certa lealdade entre os 

pares; 

5) Dissolução: seria a fase de término do projeto ou do processo, aqui existe um 

reconhecimento por parte do grupo para com as atividades e o isolamento dos sujeitos. 

 

A forma pela qual a equipe se processa no decorrer dessas fases de formação é uma das 

questões essenciais para sua performance. Ainda que o grupo de trabalho esteja em uma 
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classificação de auto-organização, isto é, o grupo tenha independência para a tomada de 

decisão sobre a forma mais adequada para cumprir suas tarefas sem a necessidade de 

supervisão externa, também é necessário gerir um projeto e conduzir uma equipe. 

Cabe considerar que a classe de liderança servidora pode ser comparada a um agente 

substituidor do padrão de liderança antecessor. Os chefes, anteriormente ditavam normas, e 

tornavam-se líderes por uma caracterização de acordo com o perfil facilitador e orientador, 

trabalhando aliado à equipe na procura por adquirir os objetivos comuns. 

As táticas de mudança dão ocasiões e oportunidades para o crescimento de uma 

organização, no seu campo de atuação e para novos mercados; porém, tais táticas apresentam 

perigos e dúvidas. Geralmente, o que mantém os métodos ágeis populares, especialmente no 

campo da TI, é a reprodução e a constância nas quais as interações se dão, afora a procura por 

melhorias contínuas na entrega de projetos. 
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2.  OBJETIVOS E HIPÓTESES  

 

2.2.  OBJETIVO PRINCIPAL  

  

O principal objetivo desta dissertação é identificar se existem barreiras culturais para a 

implementação de metodologias ágeis em empresas de tecnologia no Brasil a partir da 

percepção dos seus empregados. 

  

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Verificar se o tamanho da empresa importa para o sucesso da implementação da 

cultura ágil no Brasil; 

2) Verificar se os empregados enxergam as barreiras culturais, tais como descritas por 

Hofstede (2001), especialmente os itens relativos à distância de poder e aversão à 

incerteza. 

 

2.4.  DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Não é objeto da presente pesquisa estudar e nem medir todas as possíveis barreiras 

culturais que impactam no desenvolvimento ágil de software. Neste sentido, serão estudadas 

as que, segundo o referencial teórico, mais impactam na cultura nacional, a saber: 

DISTÂNCIA DE PODER e AVERSÃO À INCERTEZA. 

No tocante à barreira CONFIANÇA, sabe-se por meio de dados do Pesquisa Mundial de 

Valores (World Values Survey/WVS), um estudo global sobre valores socioculturais e 

políticos em cerca de 90% da população mundial, que o Brasil é um dos países do mundo 

onde há a menor propensão a confiar se comparado aos dados globais, com apenas 7% de 

pessoas que confiam (WVS, 2010-2014), o que prejudica a implementação de metodologia 

ágil, pois com baixa confiança, desenvolvemos também forte aversão a riscos e maior 

propensão em controlar incerteza por regras disfuncionais e burocracia. 

Por isso, nesta pesquisa, as barreiras DISTÂNCIA DE PODER e AVERSÃO À 

INCERTEZA foram escolhidas com o objetivo de capturas das percepções culturais contidas 

em Hofstede (2001). Por fim, a questão sobre o cargo hierárquico na empresa foi incluída no 

questionário por sugestão própria do autor a fim de verificar se, por acidente, algum dono de 
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empresa respondeu ao questionário, uma vez que este público foi excluído propositalmente 

para não influenciar nas respostas de distância de poder. 

 

2.5. HIPÓTESES 

 

Profissionais de empresas de tecnologia, que trabalham com projetos ágeis de software 

e orientados para solucionar desafios do cliente, encontram barreiras do contexto brasileiro de 

distância de poder e aversão à incerteza, para implementar os Valores Do Manifesto Ágil, o 

que prejudica o desempenho da metodologia ágil. Esta assertiva constitui a hipótese que o 

trabalho pretende validar, fundamentando-se para tal o método quantitativo. 

Para isso, estratifica-se esta afirmativa em três hipóteses baseadas nas variáveis 

DISTÂNCIA DE PODER e AVERSÃO À INCERTEZA, além de verificar se a empresa 

cumpre os VALORES DO MANIFESTO ÁGIL:   

 

H1: Profissionais de empresas de tecnologia, que trabalham com projetos ágeis de software e 

orientados para solucionar desafios do cliente, não implementam os VALORES DO 

MANIFESTO ÁGIL, o que prejudica o desempenho da metodologia ágil. 

 

H2: Profissionais de empresas de tecnologia, que trabalham com projetos ágeis de software e 

orientados para solucionar desafios do cliente, encontram barreiras do contexto brasileiro de 

DISTÂNCIA DE PODER, o que prejudica o desempenho da metodologia ágil. 

 

H3: Profissionais de empresas de tecnologia, que trabalham com projetos ágeis de software e 

orientados para solucionar desafios do cliente, encontram barreiras do contexto brasileiro de 

AVERSÃO À INCERTEZA e BUROCRACIA, o que prejudica o desempenho da 

metodologia ágil. 

 

 

 

2.6.  RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que os resultados encontrados ao final do presente trabalho contribuam para 

que os estudos relacionados com o tema de gestão de projetos ágeis em empresas de 

tecnologia, e possíveis orientações de implementação, passem a contemplar o 
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aprofundamento de barreiras da cultura com foco na análise da distância de poder e a aversão 

à incerteza na gestão estratégica de pessoas. 

Esta dissertação não tem o intuito de verificar se a as empresas acertam ou erram ao 

implementar metodologias ágeis, tampouco identificar todas as causas da dificuldade em 

inovação e baixa competitividade, e sim, abrir uma nova perspectiva de estudos que reflita 

sobre possíveis barreiras do contexto brasileiro que expliquem desse tema tão importante para 

o desenvolvimento de novas tecnologias e, consequentemente, o surgimento de empresas 

inovadoras para estimular a competitividade do país.   

Em geral, espera-se que esta pesquisa contribua com as empresas brasileiras e o 

desenvolvimento do país identificando possíveis causas que ajudam a explicar a dificuldade 

das empresas em inovar, explorando a cultura organizacional dentro das empresas de 

tecnologia da informação que trabalham focados em software. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA E RESULTADOS 

   

3.2. TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa quantitativa visa prever, defender, e dirigir os fenômenos, questionando 

ações regulares, por meio de levantamento objetivo e da quantificação das medidas (Almeida 

& Freire, 2000). As características fundamentais dos métodos quantitativos são: a orientação 

para a quantificação e a causa dos fenômenos, a baixa preocupação com a subjetividade, a 

utilização de métodos controlados, a objetividade, a orientação para os resultados, a 

replicabilidade e possibilidade generalização, e ainda a assunção da realidade como estática 

(Serapioni, 2000). 

Isto posto, no que se refere aos meios de investigação, foi realizada uma pesquisa de 

campo quantitativa, além de pesquisa bibliográfica, fazendo-se uma revisão da literatura de 

temas ligados à Administração, tais como a Gestão de Projetos, Cultura Organizacional, 

Inovação, a Psicologia, a Administração e a Educação, buscando-se diferentes interpretações 

sobre o tema proposto, bem como para direcionar o estudo e suportar as conclusões a que se 

chegou. 

 

3.3. UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo, ou população, é o conjunto de elementos que possuem as características que 

serão objeto do estudo, e a amostra, ou população amostral, é uma parte do universo escolhido 

selecionada a partir de um critério de representatividade (VERGARA, 1997). 

O universo da pesquisa é composto por empresas brasileiras de tecnologia, 

representadas por seus empregados, que não sejam donos ou proprietários, e que trabalhem 

com o desenvolvimento de softwares. 

Tendo em vista os objetivos a serem alcançados, através de contato realizado por e-

mail, foram recrutados foram recrutados 100 indivíduos, que são profissionais vinculados à 

empresas de tecnologia de pequena (50%) e grande (50%) empresas, por meio de envio do 

questionário por e-mail, a uma lista divulgada para associação de tecnologia, para avaliar a 

existência ou não de barreiras na relação entre a metodologia ágil e a cultura. Neste público, 

excluímos o dono de empresas por questões de influência sobre as respostas de distância de 

poder e autonomia. 
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O método deste trabalho consistiu na pesquisa com questionário estruturado fechado, 

podendo ser interpretado como a apuração de dados sobre características ou opiniões de 

determinado grupo de pessoas, destinado para um público específico, como instrumento de 

pesquisa (FONSECA, 2002). Cabe ressaltar que neste tipo de pesquisa o indivíduo não é 

identificável, mas ao final, incluímos algumas perguntas que nos deu o perfil dos 

respondentes. 

 

3.4.  TRATAMENTO DE DADOS  

 

Como tratamento de dados, foi escolhida a análise dos números de respondentes. As 

perguntas fechadas do questionário aplicado foram tratadas estatisticamente, apontando-se o 

percentual de respostas de cada pergunta. 

A estatística tem como base a teoria da probabilidade por meio de um instrumento 

adequado para trabalhar o aleatório, com a abordagem positivista que limita-se a observar os 

fenômenos e fixar as ligações de regularidade que possam existir entre eles, renunciando a 

descobrir suas causas e contentando-se em estabelecer as leis que os regem (MINAYO e 

SANCHES, 1993).  

Para a elaboração do questionário, nas quatro primeiras questões, foram feitas situações 

imaginárias, porém usual no dia a dia das empresas de tecnologia, para que os respondentes 

escolhessem uma opção para avaliar se estão condizentes com os valores do Manifesto Ágil, 

conforme destacado no Referencial Teórico. As duas últimas questões avaliam a percepção de 

distância de poder e aversão à incerteza, respectivamente, na percepção dos empregados. E as 

seis últimas perguntas foi para mapear melhor o perfil dos empregados que participaram da 

pesquisa. 

 

Quadro 8: Matriz de organização para avaliação das questões segundo percepção dos 

empregados de TI 

QUESTÃO VARIÁVEL 

Q1 Indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas 

Q2 Responder a mudanças mais que seguir um plano  

Q3 Software em funcionamento mais que documentação abrangente 

Q4 Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos 

Q5 Distância de Poder 
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Q6 Aversão à Incerteza - Burocracia e Regras disfuncionais 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.5.  ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Consolidando a etapa de coleta de dados primários da pesquisa quantitativa, serão 

expostos nesta subseção os resultados obtidos com a aplicação do instrumento voltado para os 

profissionais de empresas de tecnologia, considerados aqueles com maior potencial de 

interação com o desenvolvimento de softwares e metodologias ágeis. O objetivo foi 

compreender se existem barreiras do contexto brasileiro por meio de percepções do modelo de 

gestão, por meio de situações do dia a dia enfrentados nas empresas, e como estes times 

agiriam frente aos curtos prazos. O público predominante foi do nível operacional e tático, 

comparando pequenas (startups) e grandes empresas. O questionário completo pode ser visto 

no Apêndice deste projeto. 

 O objetivo da questão 1 foi analisar o valor da Metodologia Ágil “Indivíduos e 

interação entre eles mais que processos e ferramentas”.  

 Em relação à interação entre os indivíduos (Tabela 1), em média, 63% afirmaram que 

há um processo de hierarquia para dar sugestões em projetos ágeis, ou seja, não valorizam os 

a interação entre eles, sendo que esse número sobe significativamente para 74% quando 

percebemos apenas o universo de grandes empresas de tecnologia, comparado a 52% em 

empresas de pequeno porte.  

 

Tabela 1: Valor “Indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas” 

Q1. Imagine a situação abaixo: 

 

 "Parabéns, você está na equipe de um dos projetos mais importantes para a sua 

empresa: o desenvolvimento de um novo software para um novo cliente. E você tem 

uma sugestão que vai fazer a empresa economizar muito a longo prazo, porém precisa 

de um investimento para que isso aconteça.  

O CEO da empresa é quem aprova ou não os investimentos dos projetos estratégicos." 

 

O que você faria na empresa de TI que trabalha? 

  
TAMANHO DA EMPRESA TOTAL PEQUENA GRANDE 

Base de Respondentes 100% 50% 50% 

Fala diretamente com o CEO e apresenta o projeto. 

Simples assim! 33% 42% 24% 
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Primeiro tem que passar por um processo de 

hierarquia: avaliação do seu gestor, que vai levar ao 

superior dele, até chegar no CEO. 63% 52% 74% 

Não faço nada! Ninguém vai me ouvir mesmo... 4% 6% 2% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Com isso, ainda não deve-se rejeitar as hipóteses H1 deste trabalho, pois tanto os 

profissionais de grandes empresas, como também aqueles das startups, que trabalham com 

projetos ágeis de software e orientados para solucionar desafios do cliente, sinalizaram que de 

fato encontram barreiras do contexto brasileiro, o que prejudica a implementação da 

metodologia ágil. No caso imaginário e comum do dia a dia, não foi priorizada a interação 

entre indivíduos.  

 Já com base no valor do Manifesto Ágil “Responder a mudanças mais que seguir um 

plano”, o objetivo da questão 2 foi justamente verificar se há flexibilidade das equipes ágeis 

(Tabela 2) na resposta às mudanças de um plano validado. Segundo os dados apurados, 65% 

afirmaram que possuem autonomia para validar novos custos ou buscar outros fornecedores 

para não atrasar um projeto ágil. Um ponto de atenção observado é que, em empresas 

pequenas há menos autonomia se comparado às grandes empresas, ou seja, maior controle e 

centralização em relação à validação de custos. Mesmo assim, conclui-se que as empresas de 

tecnologia respondem às mudanças necessárias e não priorizam o plano em situações que 

demandam flexibilidade.  

 

Tabela 2: Valor “Responder a mudanças mais que seguir um plano” 

Q2. Ainda pensando em como seria na empresa em que você trabalha, imagine a 

situação abaixo:  

 

 "O projeto estratégico e o plano orçamentário foram aprovados pelo CEO. O prazo 

é curto e, por isso, a sua equipe está trabalhando todos os dias e noites para entregá-

lo. O CEO viajou para o exterior e vai ficar pelo menos 20 horas com comunicação 

bem limitada em voos.  

Nesse tempo, um dos fornecedores aprovados no plano entregou o trabalho, mas você 

identificou que é necessário fazer alterações complexas no desenvolvimento que vão 

gerar um custo mais alto de hora extra do que previsto para ficar perfeito. Se não 

efetuar o pagamento rápido, o projeto será entregue incompleto ou fora do prazo do 

novo cliente." 

 

Qual a postura da equipe envolvida no projeto? 

TAMANHO DA EMPRESA TOTAL PEQUENA GRANDE 

Base de Respondentes 100% 50% 50% 
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Validamos o custo rápido ou buscamos outro 

fornecedor com custo menor para não atrasar o projeto 

e nem ficar incompleto. 65% 60% 70% 

Não temos liberdade de aprovar custo extra ou 

contratar. Por isso, esperamos a avaliação do custo pelo 

CEO, afinal, uma hora ele vai atender o celular.... 35% 40% 30% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Na Tabela 3, o objetivo a questão foi avaliar o valor “Software em funcionamento 

mais que documentação abrangente”, por meio de uma situação imaginária e resposta com 

base na experiência do respondente na empresa de TI. Segundo os dados, 59% do total 

esperam a documentação para maior controle, e não valorizam o software em funcionamento, 

Verificou-se ainda que esta burocracia é maior em empresas de grande porte, com 64% das 

respostas, confirmando a hipótese H1, pois há priorização de documentação abrangente para 

maior controle em pequenas e grandes empresas. 

  

Tabela 3: Valor “Software em funcionamento mais que documentação abrangente”  

Q3. Imagine a situação abaixo:  

 

 

"Suponha que um grande cliente quer implantar o software da sua empresa, mas ele 

ainda não enviou 1 dos 5 documentos necessários para controle, e o prazo de 

implantação é curto." 

 

 

A sua empresa: 

TAMANHO DA EMPRESA TOTAL PEQUENA GRANDE 

Base de Respondentes 100% 50% 50% 

Espera a documentação para maior controle e depois 

implanta o software. 59% 54% 64% 

Implanta o software enquanto espera o documento 41% 46% 36% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Quando analisamos a Tabela 4, percebe-se claramente a situação que avalia o 

comportamento frente ao valor da Metodologia Ágil “Colaboração com o cliente mais que 

negociação de contratos”. Segundo os dados, 58% das empresas aguardam a negociação do 

contrato e não colaboram com o cliente. Esse número é maior em empresas de pequeno porte, 

com 62%, o que ratifica a ausência de autonomia de profissionais deste tipo em ambiente de 

aversão à incerteza, criando regras disfuncionais. 
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Tabela 4: Valor “Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos”  

Q4. Ainda pensando na empresa que você trabalha, imagine a situação abaixo:  

 

"Após implantar o novo software, o cliente pediu um relatório pontual 

personalizado, com dados extensos e analíticos, que precisa apresentar à Diretoria 

dele. 

 

Porém, sabe-se que o relatório é um produto com custo mais alto, e separado do 

escopo contratado pelo cliente, que precisa ser negociado."  

 

 O que você faz? 

TAMANHO DA EMPRESA TOTAL PEQUENA GRANDE 

Base de Respondentes 100% 50% 50% 

Envio o relatório customizado logo para o cliente para 

ajudá-lo, enquanto resolvo a questão do valor e 

pagamento 42% 38% 46% 

Só envio após a definição do valor e do pagamento do 

serviço extra do cliente 58% 62% 54% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Ao avaliar todas as respostas acima, conclui-se que os profissionais das empresas de 

tecnologia encontram dificuldades do contexto brasileiro para implementar o Manifesto Ágil. 

Dos quatro 4 (quatro) valores, apenas um deles é cumprido, ou seja, com aproximadamente 

75% do Manifesto Ágil não é cumprido pelas empresas de tecnologia de pequeno e grande 

portes, confirmando a H1. 

 

Quanto à questão 5, que buscou avaliar a percepção de distância de poder nas 

empresas de tecnologia, a pesquisa mostra que 65% dos respondentes percebem várias 

instâncias de poder na empresa, o que às vezes causa atraso nos projetos que deveriam ser 

ágeis. Tal percepção é um pouco maior em grandes empresas, mas ainda assim existe 

hierarquia em pequenas empresas. O resultado confirma a H2 deste estudo. 

 

Tabela 5: Percepção de distância de poder empresas de tecnologia ágeis  

Q5. Imagine a situação abaixo: 

 

"Na minha empresa há muitas instâncias de poder - muitos "chefes". Essa 

"hierarquia" de aprovações acaba atrasando alguns projetos."  
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TAMANHO DA EMPRESA TOTAL PEQUENA GRANDE 

Base de Respondentes 100% 50% 50% 

Verdadeiro 65% 64% 66% 

Falso 35% 36% 34% 

 Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Quanto à pergunta direta sobre a percepção de burocracia e regras excessivas (Tabela 

6), que visa avaliar os impactos da cultura de aversão à incerteza, 54% dos respondentes 

concordam que há pouca flexibilidade para mudanças ágeis, confirmando a H3. Contudo, os 

profissionais das empresas de pequeno porte percebem menos burocracia e regras com 46%, 

talvez pelo momento ainda da construção de regras e processos que a empresa vive no início 

de sua existência. 

 

Tabela 6: Percepção sobre regras e burocracia em empresas de TI ágeis 

Q6. Imagine a situação abaixo:  

 

"Na minha empresa há muita burocracia e regras, o que gera pouca flexibilidade 

para mudanças rápidas." 

 TOTAL  PEQUENA GRANDE 

Base de Respondentes 100% 50% 50% 

Verdadeiro 54% 46% 62% 

Falso 46% 54% 38% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Nesta pesquisa buscou-se ainda levantar o perfil dos empregados. Para não influenciar 

nas respostas, foram excluídos os donos de empresas de tecnologia, sendo o público 

predominantemente Analista, Gerente e Especialista, conforme Tabela 7. 

 

Tabela 7: Perfil dos empregados respondentes 

Q.7. CARGO 

 TOTAL PEQUENA GRANDE 

Base de Respondentes 100% 50% 50% 

Estagiário 4% 2% 6% 

Analista 52% 52% 52% 

Coordenador 3% 6% 0% 

Especialista 17% 16% 18% 
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Gerente 14% 12% 16% 

Diretor 2% 2% 2% 

Dono da empresa 0% 0% 0% 

Outro 8% 10% 6% 

 

Q.8 FAIXA SALARIAL 

 TOTAL PEQUENA GRANDE 

Base de Respondentes 100% 50% 50% 

Até R$998,00 1% 2% 0% 

De R$998,01 a R$1.996,00 24% 34% 14% 

De R$1.996,01 a R$4.990,00 44% 46% 42% 

De R$4.990,01 a R$9.980,00 20% 12% 28% 

De R$9.980,01 a R$19.960,00 5% 2% 8% 

Mais de R$19.960,01 2% 0% 4% 

Prefiro não responder 4% 4% 4% 

 

Q.9. TAMANHO DA EMPRESA QUE TRABALHA 

 TOTAL PEQUENA GRANDE 

Base de Respondentes 100% 50% 50% 

Pequena empresa/startup 50% 100% 0% 

Média ou grande empresa 50% 0% 100% 

 

Q10. GÊNERO 

 TOTAL PEQUENA GRANDE 

Base de Respondentes 100% 50% 50% 

Masculino 68% 78% 58% 

Feminino 32% 22% 42% 

 

Q11. CLASSE SOCIAL 

 TOTAL PEQUENA GRANDE 

Base de Respondentes 100% 50% 50% 

A 19% 12% 26% 

B1 26% 20% 32% 

B2 34% 40% 28% 

C1 15% 20% 10% 

C2 5% 8% 2% 

DE 1% 0% 2% 

Não sei 0% 0% 0% 

 

Q12. FAIXA ETÁRIA 

 TOTAL PEQUENA GRANDE 

Base de Respondentes 100% 50% 50% 

16-17 0% 0% 0% 

18-24 11% 14% 8% 

25-34 57% 66% 48% 
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35-44 25% 18% 32% 

45-54 6% 0% 12% 

55-100 1% 2% 0% 

Prefiro não responder 0% 0% 0% 

 

Q13. REGIÃO QUE TRABALHA 

 TOTAL PEQUENA GRANDE 

Base de Respondentes 100% 50% 50% 

Norte 0% 0% 0% 

Nordeste 13% 20% 6% 

Centro-Oeste 3% 4% 2% 

Sudeste  75% 70% 80% 

Sul 9% 6% 12% 

Não sei ou prefiro não responder 0% 0% 0% 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.  CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho vislumbrou contribuir para melhor compreensão da influência da cultura e 

do contexto brasileiro na implementação de metodologias ágeis, usando como referência o 

conteúdo abordado pelo autor Hofstede G. (2001) sobre dimensões culturais. Com isso, 

espera-se que as empresas a academia realizam ações para que a inovação seja alcançada 

frente à necessidade de competitividade das empresas e do País.  

As questões de pesquisa inicialmente propostas foram respondidas. As pesquisas 

bibliográfica e de campo com os profissionais de empresas de tecnologia que necessitam de 

metodologia ágil, permitem tirar algumas conclusões, especialmente em relação à percepção 

sobre a cultura. Com o objetivo de identificar a visão dos empregados, pôde-se compreender 

como olham para a questão de hierarquia, burocracia e autonomia, além das semelhanças em 

suas visões e também suas diferenças. No que se refere à distância de poder e aversão à 

incerteza, percebe-se que o contexto brasileiro, conforme elencado por Hofstede (2001) em 

sua Teoria de Dimensões Culturais, influencia fortemente no pleno êxito da metodologia ágil. 

Na percepção dos empregados, as empresas de tecnologia implementam apenas um dos 

quatro valores do Manifesto Ágil, devido às barreiras do contexto brasileiro. Além disso, eles 

percebem ainda que há alta distância de poder e desigualdade, que na prática se traduz em 

uma grande distância entre a equipe de projetos e o topo da organização, que muitas vezes 

pode atrasar os projetos de desenvolvimento de software. Além disso, a forte propensão a 

evitar incertezas do contexto brasileiro se traduz em regras disfuncionais que engessam as 

organizações de TI e criam dificuldades para fazer a o certo de acordo com a situação que 

demanda maior agilidade, prejudicando a implementação da metodologia ágil. 

No caso de empresas de pequeno porte, a maioria não percebe muita burocracia e regras 

disfuncionais, se comparado às grandes empresas, pelo momento de estruturação de áreas, 

mas ainda assim há grande controle e distância de poder. 

Com isso, percebe-se que empresas de grande porte têm, em sua maioria, um legado 

tecnológico, que passam estruturas de atendimento, diversos stakeholders, grande base de 

clientes, processos já na rotina, cultura mais rígida e hierarquia verticalizada, em várias 

instâncias de poder. Tudo isso pode ser encarado como um ativo em questão de consolidação 

no mercado, entretanto assume a figura de passivo quando o objetivo é alcançar metodologia 

ágil para inovação. 

Isto posto, ter experiência e liderança hoje no setor de TI não é fator que garante a 

sustentabilidade de uma empresa e a contribuição para a economia a médio e longo prazos. 
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Nem mesmo uma startup com uma solução inovadora. A inovação em desenvolvimento de 

softwares deve estar ligada à cultura organizacional de autonomia, empoderamento, agilidade 

e confiança visando reduzir burocracias. 

Por isso, como cerne da pesquisa em questão, que as empresas de tecnologia precisam 

implementar ações de cultura organizacional visando neutralizar os passivos intangíveis da 

cultura nacional, reduzindo a distância de poder e a burocracia. E, desta forma, as empresas 

terão ganhos tangíveis podem ser traduzidos em aumento no faturamento, pois o capital 

humano é o principal fator a ser motivado e responsabilizado pelos resultados.  

Em ambientes de alto risco e incerteza, a tendência da cultura brasileira é gerar regras 

excessivas e disfuncionais. mas trabalhar a confiança entre as equipes e redução de distância 

de poder são fatores que podem contribuir para o bom desempenho das empresas de 

tecnologia que necessitam da metodologia ágil. Com a confirmação deste estudo, tais valores 

passam a ser um desafio que as empresas precisarão empreender na sua gestão da inovação. 

Dentre as contribuições desse estudo, destaca-se, como principal contribuição, às 

organizações de um modo geral, e à academia, em particular, o fato de enfatizar a importância 

de observar a cultura na gestão da inovação, que desempenha papel fundamental ao nortear 

como os comportamentos dos líderes e seus empregados serão empreendidos nas tarefas a 

serem executadas. Outra contribuição, tal como evidenciar o papel da cultura na inovação, o 

estímulo à competitividade e produtividade também deve ser ressaltada, visto que a empresa 

poderá utilizar para aprimorar as estratégias de desenvolvimento de pessoas focando no 

aumento da confiança e redução de distância de poder. O tempo de trabalho precisa se voltar 

para ações que gerem resultados concretos, e não predominantemente na gestão de normas e 

procedimentos para controle. 

Por isso, para complementar o presente estudo, recomenda-se aprofundar as pesquisas de 

cultura, de forma qualitativa com estudos de caso, avaliando mais perto a confiança e 

metodologia ágil em empresas de tecnologia, especialmente em países como o Brasil, onde os 

valores são contrários aos do Manifesto Ágil, buscando novas soluções para contribuir com a 

inovação e estímulo à competitividade e produtividade. 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Olá, 

Este questionário está interessado em ampliar os conhecimentos sobre a cultura 

organizacional em empresas que trabalham com Tecnologia da Informação – tradicionais e 

start ups. Não se preocupe na hora de responder, não existem respostas certas ou erradas e o 

questionário é completamente anônimo. Por isso, para uma pesquisa com fidelidade, é 

importante que você seja sincero sobre O QUE ACONTECE NA ORGANIZAÇÃO QUE 

VOCÊ TRABALHA, baseado em situações hipotéticas. 

O estudo deve levar em torno de 3 minutos para ser concluído e sua participação nesta 

pesquisa é muito importante. 

Ao clicar no botão abaixo, você reconhece que sua participação no estudo é voluntária, 

que é atuante no mercado de trabalho de TI e que está ciente de que você pode optar por 

encerrar sua participação no estudo a qualquer momento e por qualquer motivo. 

Grato pela sua participação. 

Fábio Augusto 

Mestrando em Gestão Empresarial – FGV EBAPE 

 

 

Agora, serão mostradas algumas situações que podem ou não acontecer na empresa que 

você trabalha. Para cada uma das situações mostradas, responda de acordo com o que você 

faria na empresa em que trabalha. 

 

Q1) Imagine a situação abaixo:  

"Parabéns, você está na equipe de um dos projetos mais importantes para a sua empresa: o 

desenvolvimento de um novo software para um novo cliente. E você tem uma sugestão que 

vai fazer a empresa economizar muito a longo prazo, porém precisa de um investimento para 

que isso aconteça.  

O CEO da empresa é quem aprova ou não os investimentos dos projetos estratégicos." 

O que você faria na empresa de TI que trabalha? 

a) Fala diretamente com o CEO e apresenta o projeto. Simples assim! 

b) Primeiro tem que passar por um processo de hierarquia: avaliação do seu gestor, que vai 

levar ao superior dele, até chegar no CEO. 

c) Não faço nada! Ninguém vai me ouvir mesmo... 
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 Q2) Ainda pensando em como seria na empresa em que você trabalha, imagine a situação 

abaixo:  

"O projeto estratégico e o plano orçamentário foram aprovados pelo CEO. O prazo é curto e, 

por isso, a sua equipe está trabalhando todos os dias e noites para entregá-lo. O CEO viajou 

para o exterior e vai ficar pelo menos 20 horas com comunicação bem limitada em voos.  

Nesse tempo, um dos fornecedores aprovados no plano entregou o trabalho, mas você 

identificou que é necessário fazer alterações complexas no desenvolvimento que vão gerar um 

custo mais alto de hora extra do que previsto para ficar perfeito.  

Se não efetuar o pagamento rápido, o projeto será entregue incompleto ou fora do prazo do 

novo cliente." 

Qual a postura da equipe envolvida no projeto? 

a) Validamos o custo rápido ou buscamos outro fornecedor com custo menor para não atrasar 

o projeto e nem ficar incompleto. 

b) Não temos liberdade de aprovar custo extra ou contratar. Por isso, esperamos a avaliação 

do custo pelo CEO, afinal, uma hora ele vai atender o celular.... 

 

Q3) Imagine a situação abaixo:  

"Suponha que um grande cliente quer implantar o software da sua empresa, mas ele ainda não 

enviou 1 dos 5 documentos necessários para controle, e o prazo de implantação é curto." 

A sua empresa: 

a) Espera a documentação para maior controle e depois implanta o software. 

b) Implanta o software enquanto espera o documento 

 

Q4) Ainda pensando na empresa que você trabalha, imagine a situação abaixo:  

"Após implantar o novo software, o cliente pediu um relatório pontual personalizado, com 

dados extensos e analíticos, que precisa apresentar à Diretoria dele. 

Porém, sabe-se que o relatório é um produto com custo mais alto, e separado do escopo 

contratado pelo cliente, que precisa ser negociado."  

 O que você faz? 

a) Envio o relatório customizado logo para o cliente para ajudá-lo, enquanto resolvo a questão 

do valor e pagamento 

b) Só envio após a definição do valor e do pagamento do serviço extra do cliente 
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Q5) Imagine a situação abaixo: 

"Na minha empresa há muitas instâncias de poder - muitos "chefes". Essa "hierarquia" de 

aprovações acaba atrasando alguns projetos." 

a) Verdadeiro 

b) Falso 

 

Q6) Imagine a situação abaixo:  

"Na minha empresa há muita burocracia e regras, o que gera pouca flexibilidade para 

mudanças rápidas." 

a) Verdadeiro 

b) Falso 

 

Q7) Para finalizar, algumas questões rápidas sobre você.... 

Qual é o ser cargo? 

a) Estagiário 

b) Analista 

c) Coordenador 

d) Especialista 

e) Gerente 

f) Diretor 

g) Dono da empresa 

h) Outro 

 

Q8) E qual é a sua faixa salarial? 

a) Até R$998,00 

b) De R$998,01 a R$1.996,00 

c) De R$1.996,01 a R$4.990,00 

d) De R$4.990,01 a R$9.980,00 

e) De R$9.980,01 a R$19.960,00 

f) Mais de R$19.960,01 

g) Prefiro não responder 

 

Q9) Tamanho da empresa que trabalha? 

a) Pequena empresa/startup 
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b) Média ou grande empresa 

 

Q10) Você é do gênero? 

a) Masculino 

b) Feminino 

c) Prefiro não responder 

 

Q11) Sua classe social? 

a) A 

b) B1 

c) B2 

d) C1 

e) C2 

f) DE 

g) Não sei ou prefiro não responder 

 

Q12) Sua faixa etária? 

a) 16-17 

b) 18-24 

c) 25-34 

d) 35-44 

e) 45-54 

f) 55-100 

g) Prefiro não responder 

 

Q13) Região que trabalha atualmente? 

a) Norte  

b) Nordeste 

c) Centro-Oeste 

d) Sudeste 

e) Sul 

f) Não sei ou prefiro não responder 


