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RESUMO 

 

Objetivo- Este estudo visa identificar quais as limitações que as características do 
setor público trazem à utilização das metodologias ágeis. 

Metodologia- A metodologia utilizada se baseou em entrevistas com especialistas, 
técnicos e gestores, que tiveram oportunidade de trabalhar com metodologias ágeis 
nos setores público e privado. 

Resultados- Os resultados, baseados na revisão da literatura e, principalmente na 
análise das entrevistas, apontaram as barreiras na implantação de metodologias ágeis 
no setor público trazidas principalmente por Vacari (2014), Sommerville (2004)   e 
Agostinho (2015). 

Limitações- O tratamento do problema tratou, exclusivamente, do uso da 
metodologia no âmbito do setor público, mas delimitada às questões da administração 
direta, o que exigiria que futuros estudos ampliassem essa amostra. 

Contribuições práticas- Os resultados encontrados podem contribuir para 
adequações às metodologias ágeis para que melhor atendam às características do 
setor público. 

Contribuições sociais- Trata-se de um tema relevante e atual para a sociedade em 
geral na medida em que seus resultados impactam diretamente em serviços prestados 
pelo estado e à rapidez de ajustes às expectativas. 

Originalidade- Ainda é relativamente incipiente o conhecimento sobre o uso dos 
métodos ágeis no setor público, campo para o qual este estudo visou contribuir. 
Palavras-chave:  Metodologias Ágeis. Setor Público. Dificuldades. Inovação.  
 
Categoria do artigo- Dissertação de Mestrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ABSTRACT 
 
 
Objective- This study aims to identify the limitations that the characteristics of the 
public sector bring to the use of agile methodologies. 
 
Methodology- The methodology used was based on interviews with specialists, 
technicians and managers, who had the opportunity to work with agile methodologies 
in the public and private sectors. 
 
Results- The results, based on the literature review and mainly on the analysis of the 
interviews, pointed to barriers in the implementation of agile methodologies in the 
public sector brought mainly by Vacari (2014), Sommerville (2004) and Agostinho 
(2015). 
 
Limitations- The treatment of the problem dealt exclusively with the use of the 
methodology within the public sector, but limited to the issues of direct administration, 
which would require future studies to expand this sample. 
 
Practical contributions- The results can contribute to adapt to agile methodologies 
to better meet the characteristics of the public sector. 
 
Social Contributions- This is a relevant and current issue for society at large as its 
results directly impact on state services and the speed of adjustments to expectations. 
 
Originality- Knowledge about the use of agile methods in the public sector is still 
relatively incipient, a field to which this study aimed to contribute. 
Keywords: Agile Methodologies. Public sector. Difficulties Innovation. 
 
Article category- Master's dissertation 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

LISTA DE SIGLAS 
 
 
MA Metodologias Ágeis   

TI       Tecnologia da Informação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1: Modelo Cascata (WaterFall) ...................................................................   22 

Figura 2: Agile Development Cycle .......................................................................... 23 

Figura 3: Os doze princípios ágeis ........................................................................    26 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 

LISTA DE TABELAS 
 

 

Tabela 1: Princípios dos Métodos Ágeis ...............................................................    25 
 
Tabela 2: Principais dificuldades ...........................................................................   37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

SUMÁRIO 

 
1. INTRODUÇÃO .....................................................................................................15 

1.1 Contextualização ................................................................................................15 

1.2 Relevância do tema .............................................................................................16 

1.3 Razões da escolha do tema ................................................................................17 

1.4 Estrutura do trabalho ...........................................................................................18 

2. PROBLEMÁTICA .................................................................................................19 

2.1 Pergunta da pesquisa .........................................................................................19 

2.2 Objetivo geral ......................................................................................................19 

2.3 Objetivos específicos ..........................................................................................19 

2.4 Limitações da pesquisa .......................................................................................20 

3. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ...............................................................................21 

3.1 Administração direta .........................................................................................  25  

3.2 Administração indireta .........................................................................................26  

3.3 Empresas públicas ..............................................................................................27 

3.4 Sociedade de economia mista ..........................................................................  28  

3.5 O Terceiro Setor ..............................................................................................   29  

3.6 Organização Administrativa ............................................................................... 29  

4.REFERENCIAL TEÓRICO ....................................................................................31 

4.1 Gestão de projetos ..............................................................................................31 

4.2 Metodologias Ágeis .............................................................................................33 

4.3 Formação da Cultura Ágil ....................................................................................38 

4.4 Dificuldades de implantação no serviço público ..................................................41 

4.5 Dificuldades de Implantação da MA no setor público ..........................................44 



 

 
 

 

5.METODOLOGIA ....................................................................................................49 

5.1 Coleta de dados ..................................................................................................50 

5.2 Tratamento dos dados..........................................................................................50 

6. RESULTADO DAS ENTREVISTAS......................................................................52  

6.1 Cultura organizacional .........................................................................................52 

6.2 Contratação .........................................................................................................54 

6.3 Formação e conhecimento .................................................................................56 

6.4 Escopo ................................................................................................................57 

7. ANÁLISE E DISCURSO........................................................................................59  

7.1 Cultura organizacional .........................................................................................59 

7.2 Contratação .........................................................................................................60 

7.3 Formação e conhecimento .................................................................................60 

7.4 Escopo .................................................................................................................61 

8. CONCLUSÃO .......................................................................................................63 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................65 

APÊNDICE.................................................................................................................68 



 

15 
 

                                                                                                                                                
 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contextualização 
 

A crescente expansão da área de Tecnologia da Informação (TI) tem levado as 

empresas a utilizarem cada vez mais softwares em diversos setores. Esse 

crescimento leva as organizações a buscarem recursos que as tornem mais modernas 

e consigam alcançar a fidelização de seus clientes com atendimento de excelência 

ágil e prático (VACARI, 2015).   

Neste cenário, novos sistemas surgem diariamente além da demanda por 

modificações em alguns já existentes, com urgência na finalização do processo 

(RASSWEILER, 2015; AGOSTINHO, 2015; DE PAULA, 2017). 

Em geral, os clientes desconhecem a complexidade de algumas funcionalidades 

que são requisitos básicos para a implementação de um novo sistema que atenda às 

suas expectativas. Assim, eles não consideram a fase de levantamento de dados 

relevante. Na metodologia tradicional, o segundo passo seria a leitura de contratos 

extensos e repletos de termos técnicos causando desinteresse e irritação nos clientes. 

Assim, as empresas desenvolvedoras de software buscam executar implementação 

em um curto prazo para conquistar o mesmo. Por isso, as etapas desse projeto são 

curtas e acompanhadas e testadas pelo cliente (RASSWEILER, 2015). 

A Engenharia de Software Ágil pode ser tratada como uma combinação de filosofia 

e princípios de desenvolvimento na qual predomina a simplicidade no 

desenvolvimento, tendo como foco a satisfação do cliente, desenvolvendo 

constantemente o entusiasmo da equipe, em geral, menor que nos projetos 

tradicionais. Nesse processo de construção do produto, a comunicação interna na 

equipe e externa quando se atende o cliente, deve ser prioridade absoluta, valorizando 

as entregas (PRESSMAN, 2011).   

Desse modo, no desenvolvimento de sistemas de tecnologia da informação, a 

mudança é constante e um dos maiores desafios é conduzir as solicitações do cliente, 

que não tem uma ideia clara quando da concepção do produto, de maneira que o 

projeto evolua e o impacto gerado não seja um problema e tenha como consequências 

desgastes ocasionados por estouro do orçamento, escopo não cumprido, demora 

demasiada para transformar os pedidos em entregas e, ainda, pouca qualidade no 
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que foi desenvolvido (RISING & JANOFF, 2000).   

Como alternativa a estes problemas durante o processo de desenvolvimento, as 

metodologias ágeis têm substituído a tradicional, prezando o envolvimento e o 

engajamento do cliente, maior interação com a equipe do projeto, melhor gestão das 

mudanças na medida em que as entregas acontecem com frequência e em pequenas 

partes. Por outro lado, esses fragmentos de software são apresentados funcionando, 

porém, não necessariamente em produção (TAVARES, 2008). 

Os projetos então são considerados por essa nova perspectiva onde a aplicação 

das práticas e princípios ágeis são sustentados pela agilidade. Com isso, se ganha 

uma capacidade maior de adaptação, mais transparência nas diversas fases e ao 

longo do ciclo de vida do mesmo, com a preocupação de manter e apoiar a melhoria 

contínua do processo e da equipe, sendo esses apontados como fatores críticos de 

sucesso (EDER et al, 2014). 

Entretanto, eles enfrentam dificuldades e limites, sobretudo, no setor público. O 

que constitui a essência desta pesquisa é que inúmeros autores trabalham com 

categorias que serão apresentadas para análise das entrevistas apresentadas nos 

capítulos seguintes embasando a mesma.  

 

1.2. Relevância do Tema 

Na última década a agilidade e a eficiência no atendimento ao cliente adquiriram 

grande importância em um mercado cada vez mais competitivo. As empresas têm 

investido na gestão de projetos e uso de metodologias que deem conta deste cenário 

desafiador e dinâmico (SILVA, 2009).  

Em projetos longos, sobretudo, podem ocorrer eventualidades durante o ciclo de 

desenvolvimento no qual a ausência de informação, bem como a comunicação 

inadequada entre os membros da equipe e no relacionamento com os demais 

stakeholders, podem gerar processos que serão malconduzidos e implementações 

deficientes. Dessa forma, a falta de atenção e o não cumprimento dos requisitos e a 

morosidade na obtenção dos objetivos finais do projeto, devem ser considerados 

(SILVA, 2009; PRESMANN, 2011). 
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O modelo tradicional, acompanhando de certa forma a indústria, seguia o 

determinismo acreditando na redução dos erros e de tempo. Porém, de maneira 

contemporânea, tais metodologias tradicionais têm recebido críticas e 

questionamentos quanto às suas limitações ou insuficiências, sobretudo, em 

ambientes dinâmicos de negócio (EDER el al, 2014).  

Profissionais de Tecnologia da Informação, habituados com as inovações e 

trabalhos devido às constantes mudanças nos requisitos e exigências dos clientes, 

estão aplicando abordagens diferentes na gestão de projetos, de maneira iterativa e 

incremental (AGOSTINHO, 2015). 

Além disso, o uso das metodologias ágeis vem crescendo de maneira sustentável 

ano após ano. Em uma pesquisa da HP de 2014, onde foram entrevistados 601 

profissionais de desenvolvimento de TI usando uma pesquisa on-line de 15 minutos, 

a grande maioria das organizações relataram que usam principalmente métodos 

ágeis, sendo que 16% disseram ser “puramente ágil” e 51% “inclinada à agilidade”. A 

análise também apurou que 54% dos entrevistados identificaram melhoria da 

colaboração dos times, 52% comentaram sobre o aumento da qualidade do produto e 

49% apontaram a evidente satisfação com os resultados (JEREMIAH, 2014).  

A Harvard Business Review, citou que metodologias ágeis estão sendo usadas em 

diferentes setores por empresas distintas:  National Public Radio a emprega para criar 

novas programações, a John Deere utiliza para desenvolver novas máquinas e a Saab 

para produzir novos caças a jato, a Intronis, líder de serviços de backup na nuvem os 

utiliza em marketing, a CH Robinson, uma fornecedora global de logística, aplica em 

recursos humanos, a Missiona Bell Winery usa-os “para tudo”: desde a produção do 

vinho até o armazenamento, e a GE confia na metodologia para ganhar celeridade no 

processo de transformação na empresa industrial digital do século XXI. Esses são 

apenas alguns exemplos para ilustrar uma mudança significativa nas metodologias 

utilizadas seja por organizações privadas ou públicas em diversos países, incluindo o 

Brasil (RIGBY et al, 2016). 
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1.3. Razões da Escolha do Tema  

 A experiência profissional com a implantação de metodologias ágeis em duas 

empresas (PETROBRÁS e CEDAE) foi a principal motivação da escolha do tema, ou 

seja, buscar na literatura especializada embasamento para uma prática cotidiana cada 

vez mais presente no setor público brasileiro, isto é, na administração pública direta 

(Secretarias, Ministérios...) que apresenta inúmeros e constantes desafios, além de 

limites para a aplicação de novas metodologias.  

 

1.4. Estrutura do Trabalho 

A dissertação como trabalho de pesquisa acadêmica está estruturada em cinco 

capítulos. O primeiro é a introdução como escopo. O segundo traz a problemática do 

trabalho seguido do terceiro capítulo que apresenta o referencial teórico onde são 

abordados os assuntos relacionados com a gestão de projetos, as metodologias 

tradicionais de desenvolvimento, o gerenciamento e os métodos ágeis.  

Em seguida, no capítulo quatro, são mostrados os métodos utilizados na pesquisa. 

No quinto o resultado das entrevistas a partir da coleta de dados e no sexto os 

resultados alcançados. Por fim, a conclusão, as limitações do estudo, o 

encadeamento acadêmico e gerencial dessa pesquisa, acrescido de sugestões para 

estudos posteriores. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

2.1. Pergunta da Pesquisa 

 

Ao analisar e implantar metodologias ágeis em duas instituições do setor público 

foi possível identificar algumas dificuldades que tem origem na cultura organizacional 

de empresas deste setor. Assim, surgiu o problema que se pretende responder ao 

longo desta Dissertação: que limitações as características do setor público 

inibem a aplicação das Metodologias ágeis?  

 

2.2. Objetivo Geral 

 

O principal objetivo do trabalho é identificar quais as limitações que as 

características do setor público trazem à utilização das metodologias ágeis. 

 

2.3. Objetivos Específicos 

 

Investigar na literatura específica textos e livros acerca do tema gerenciamento ágil 

de projetos, especialmente no Setor Público brasileiro, utilizando plataformas como o 

Google Acadêmico com as palavras-chave: organização publica; ágeis; inovação e 

software. 

Realizar análise do tema através do Referencial Teórico acerca de modelos 

prescritivos e adaptativos de processo de desenvolvimento de software com métodos 

ágeis (apresentar os principais). 

Apresentar de forma organizada e sintética fatores determinantes para a 

implantação de métodos ágeis em organizações públicas na prática.  

Realizar entrevistas com diferentes atores do setor público que relatem suas 

experiências e dificuldades na elaboração e implantação de projetos com 

metodologias ágeis para encontrar elementos comuns entre seu discurso e o 

Referencial Teórico.  
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Identificar diferenças entre a teoria e a prática a partir de categorias que relacionem 

resultados empíricos e teóricos acerca do uso de métodos ágeis das organizações 

públicas.   

Apresentar os resultados das entrevistas semiestruturadas com perguntas 

relacionadas com o tema da dissertação aplicadas aos profissionais de Tecnologia da 

Informação que trabalham com metodologias ágeis.  

 

2.4. Limitações da Pesquisa 

 

 A pesquisa somente contemplará profissionais que atuam no mercado brasileiro. 

Assim, será possível compreender a percepção da aplicação da metodologia ágil no 

setor público nacional estabelecendo um panorama de suas principais características, 

seus desafios e suas expectativas. Todos tiveram experiência no ou com o setor 

público. 
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3.  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 

Segundo Augustinho (2013) a Administração é a ciência que analisa as 

organizações cuja história começou há aproximadamente 5.000 a.C. Ela é uma ação 

calculada e planejada que tem objetivos a serem alcançados. É também uma ação 

cooperativa que exige elevado grau de racionalidade. Neste sentido, pode-se usar o 

conceito de administração para nomear funções que utilizem: planejamento, logística, 

finanças entre outras. Cabe ao administrador exercer as funções de: planejar, 

organizar, dirigir, coordenar e controlar.  

Há também a chamada alta administração que abrange os agentes que tem 

poder de decisão, ou seja, os responsáveis por tomar relevantes decisões com o 

objetivo principal de levar a organização a alcançar inúmeros objetivos institucionais 

específicos além do crescimento dela de acordo com seu planejamento a médio e 

longo prazo assegurando sua sustentabilidade. 

 Desse modo, a Administração engloba estrutura e recursos; órgãos e agentes; 

serviços e atividades disponíveis para os governos de modo a possibilitar a realização 

de seu maior objetivo, ou seja, o bem comum; a cidadania plena. A qualidade de vida 

da população em geral.  

 Além disso, é importante esclarecer que a administração pública é composta 

pelo governo (decisões políticas), a estrutura administrativa bem como a 

administração (executa decisões), compreendendo somente as funções 

administrativas de execução dos “programas de governo”, prestação de serviços e 

demais atividades.  

 Em outras palavras, a Administração Pública pode ser definida como a 

Administração aplicada nas Administrações direta e indireta das três esferas (ou 

níveis) de Governo: Federal, Estadual e Municipal (AUGUSTINHO, 2013). 

Ela também engloba as chamadas atividades exercidas por entes públicos, cujo 

objetivo é a prestação de serviços ao Estado e à sociedade em geral. Assim só podem 

ser classificados como administração pública órgãos e entidades que a lei assim 

classifica.  

A Administração Pública possui as seguintes características, segundo 

Augustinho (2013):  
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1. Executora, isto é, realiza atividades atribuídas ao Estado, visando a prática da 

cidadania prestando serviços públicos e atos administrativos através de seus órgãos 

e agentes;  

2-  Instrumental, ela não constitui um fim em si mesma, entretanto, é um 

instrumento que o Estado utiliza para alavancar o crescimento do país;  

3-  Hierarquizada, ou seja, a estrutura da Administração Pública tem uma 

hierarquia na qual os agentes lotados nos órgãos inferiores devem obedecer às 

instruções das autoridades que comandam os órgãos superiores a estes; 

4- Competência limitada, em outras palavras, a Administração Pública só 

comanda a área de sua competência específica estabelecida por lei;  

5-  Responsabilidade técnica, isto significa que a Administração Pública segue 

normas jurídicas e técnicas. Quando desvia das normas invalida o ato praticado e 

responsabiliza o agente que o praticou;  

6-  Possui somente poder administrativo: Não possui poder político, ou seja, suas 

decisões se limitam aos assuntos técnicos, financeiros e jurídicos;  

7-  É dependente na medida em que está vinculada às decisões/opções do 

Governo, dos poderes e dos demais órgãos que fiscalizam sua atuação;  

8-  Neutra, pois deve tratar todos do mesmo modo visando o bem comum 

excluindo de sua prática qualquer manifestação de discriminação. 

Retomando um pouco da história da administração brasileira, Serrano (2018) 

explica que a administração pública no Brasil se formalizou com a independência do 

país:  

Portanto, houve um consequente inchaço da máquina pública, que trouxe 
consigo não só um excesso de funcionários, como também a formação de 
redes de patronagens e diversas fragilidades institucionais, nas quais se 
assentavam o patrimonialismo, a corrupção e o clientelismo em escalas 
crescentes. Dessa forma, a burocracia instituída teve entre suas funções 
distribuir empregos públicos, como forma de manter a sustentabilidade de 
uma classe média e proletária, além de ajudar a garantir apoio político e social 
(SERRANO, 2018, p. 10). 
 
 

Por outro lado, com a Constituição de 1988, a Administração Pública adquiriu 

um capítulo inteiro no documento citado, criando-se assim princípios constitucionais 

obrigatórios. Eles são inter-relacionados e contém exceções. Portanto, não devem ser 

interpretados de modo isolado na medida em que não são incomunicáveis entre si. 

Desse modo, pode-se afirmar que cada um deles necessariamente deverá ser 
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entendido e aplicado sem perder a coerência através de uma interpretação 

sistemática. 

Há princípios que são fundamentais. O princípio da legalidade presente na 

Constituição Federal de 1988 é um princípio fundamental do Estado Democrático de 

Direito. É por ele que a Administração Pública está submetida às leis vigentes sob 

pena de sua ação ser considerada inválida e o seu autor ser responsabilizado.  

Neste sentido, segundo Chiavenato (2008) pode-se afirmar que o  

administrador público tem sua função atrelada à lei vigente e atua conforme os limites 

de autorizações previstas na mesma, isto é, a legalidade da ação não se restringe 

apenas à não oposição à lei, mas requer autorização da mesma enquanto condição 

para sua ação na medida em que o sistema legal é  fundamento jurídico de qualquer 

ação administrativa. 

Constitucional, o Princípio da Impessoalidade constitui norma jurídica de 

obediência obrigatória para toda a Administração Pública, direta ou indireta, e 

abrangendo os três poderes. Além disso, é importante destacar que a Lei de 

Improbidade Administrativa ratifica este princípio quando estabelece que os agentes 

públicos de qualquer nível ou hierarquia deverão seguir o princípio da impessoalidade. 

Em obediência a esse princípio, o agente público, ao praticar o ato, deve ser imparcial, 

buscar somente o fim público pretendido pela lei, sem privilégios ou discriminações de 

qualquer natureza (AUGUSTINHO, 2013). 

Igualmente constitucional é o princípio da moralidade administrativa segundo o 

qual o Estado define o desempenho da função administrativa, com ética e valores 

sociais já determinados. 

 
Segundo a lei de improbidade administrativa, os agentes públicos, de 
qualquer nível ou hierarquia, são obrigados a respeitar o princípio da 
moralidade, sob pena de incorrer em ato de improbidade, sujeito às 
penalidades da lei. O princípio da moralidade exige do servidor público o 
elemento ético de sua conduta. Assim, não terá de decidir somente entre o 
legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno 
e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto 
(AUGUSTINHO, 2013, p. 32).  
 
 

Atos administrativos normativos e judiciais devem ser publicados para 

produzirem efeitos externos, segundo o Princípio da Publicidade. Assim, a divulgação 

dos atos administrativos é um requisito de eficácia e moralidade do ato administrativo, 

exceto apenas situações que exigem sigilo presentes na Constituição. Esse princípio 
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é sinônimo de transparência. O objetivo principal da publicação é dar ciência dos 

atos/ações ao cidadão em geral. 

A eficiência constitui outro princípio. Segundo Augustinho (2013), foi inserido 

no ordenamento jurídico brasileiro (art. 37 da CF/1988) pela Emenda Constitucional 

número 19 de 1998.  

Outro aspecto relevante é que não há uma hierarquia entre os princípios 

constitucionais na medida em que todos são importantes. Por outro lado, quando 

aplicados caberá ao gestor público, analisando a situação e suas particularidades 

atribuir maior peso a um princípio que a outro. 

No que se refere às funções da administração pública ela compreende as 

seguintes: criação e estruturação de órgãos e entidades, alterações e extinções; 

elaborar/ organizar as atribuições de competências administrativas de Órgãos e 

Entidades além de criar e extinguir cargos ou funções. Tudo em consonância com os 

chamados dispositivos constitucionais. 

Por isso, organizar a Administração é sinônimo de organizar toda a sua 

estrutura e recursos- o que inclui: órgãos, agentes, serviços, atividades e 

competências. A estrutura organizacional é a expressão da autoridade, isto é, como 

as atividades são divididas e organizadas e o sistema de comunicação se estabelece. 

Portanto em poucas palavras, o organograma representa a estrutura da organização, 

segundo Augustinho (2013). 

De certo modo, a estrutura será determinada a partir da autoridade, da atividade 

e da comunicação e dependerá diretamente da natureza da instituição, dos serviços 

que ela realiza além da cultura organizacional existente. No que se refere à alocação 

da força de trabalho, Serrano (2018) explica que:  

 
Além disso, o que se observa é que ainda hoje há grande dificuldade em se 
associar resultados esperados e recursos necessários. Talvez até porque em 
muitas atividades a lógica do serviço público seja diferente da administração 
privada, embora possam ser conciliadas, reinventadas e readaptadas. Na 
maioria dos serviços públicos a relação entre cliente e cidadão parece 
distante (SRRANO, 2018, p. 15).  
 
 

Outro aspecto relevante é que o Presidente da República é a primeira 

autoridade administrativa, seguido pelos ministros de Estado seguindo a Constituição 

Federal vigente, em seu artigo 76 que determina que a chefia do Poder Executivo 

Federal é exercida pelo Presidente da República, exercendo assim dupla função- de 
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Chefe de Estado e de Governo. A organização da Administração Pública Federal pode 

ser assim sintetizada: 

 
• A criação e extinção de ministérios, órgãos e autarquias deverá ocorrer 
mediante lei de iniciativa privativa do Presidente da República e aprovada 
pelo Congresso Nacional; 
• A instituição de fundações, empresas públicas e sociedades de economia 
mista depende de três situações: autorização do Congresso Nacional 
mediante lei de iniciativa privativa do Presidente da República, decreto do 
Poder Executivo de instituição e registro no registro competente; 
• A criação, extinção e transformação de cargos, empregos e funções – na 
Administração direta e autárquica – deverá ocorrer mediante lei de iniciativa 
privativa do Presidente da República e aprovada pelo Congresso Nacional; 
• A extinção de cargos e funções – vagos – ocorre diretamente por meio de 
decreto, pois se trata de competência privativa do Presidente da República; 
• A organização e funcionamento da Administração federal – quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos – 
ocorre diretamente por meio de decreto, pois se trata de competência 
privativa do Presidente da República (AUGUSTINHO, 2013, p. 35). 
 
 

Cabe lembrar que a aplicação dos conceitos citados tanto no âmbito estadual 

quanto no municipal é muito semelhante ao federal. Assim, as figuras do Presidente 

da República e dos ministros são substituídas. Nos estados entram o governador e 

seus secretários e nos municípios o prefeito e os secretários. É tão clara essa 

correspondência que a população em geral já a percebe (CHIAVENATO, 2008).  

A Administração direta e a indireta constituem segundo o artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988, a Administração pública. Por um lado, a Administração 

direta é formada por órgãos que são constituintes dos três poderes, com competências 

específicas. Já a Administração indireta é formada por entidades com personalidade 

jurídica própria, que podem ser de Direito Público ou de Direito Privado. 

 

3.1 Administração Direta   

 

A Administração direta é composta pelas competências e serviços da estrutura 

administrativa da Presidência da República e dos Ministérios, além dos órgãos dos 

poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, isto é, a 

administração direta são os órgãos dos poderes que formam  as chamadas pessoas 

jurídicas de Direito Público com competência política ou administrativa listadas a 

seguir: Órgãos da Presidência da República (13),  Ministérios (24), a Advocacia-Geral 

da União, a Câmara Federal, o Senado, o Tribunal de Contas da União, os Tribunais 
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do Poder Judiciário e o Ministério Público da União. Entretanto, esses órgãos não têm 

personalidade jurídica própria pertencendo assim ao ente público maior (União, 

Estados, Municípios) (AUGUSTINHO, 2013).  

A atuação da Administração Pública direta se dá pelos seus órgãos e agentes 

que executam a vontade política da pessoa jurídica a que estão atrelados. Desse 

modo, pode-se afirmar que os órgãos não têm capacidade jurídica, isto é, não 

possuem pessoa jurídica, apenas competências. Eles são centros de competências 

que tem seu alcance imputado à entidade estatal a qual pertencem. Nessa medida, 

os Conselhos também são órgãos públicos da Administração direta. Uns têm origem 

constitucional, como, por exemplo, o Conselho da República, entretanto, em geral, 

sua criação tem origem em uma lei específica e possuem atribuições como: a 

orientação, a deliberação e a fiscalização de profissionais e entidades na sua área de 

conhecimento e atuação. Em geral, os Conselhos, como, por exemplo, os de 

educação e saúde têm como requisito básico a paridade de membros público e 

privado par a sua composição e administração. 

E as ações da Administração Pública só se realizam com colaboração ou 

cooperação, por meio de convênios, termos de parceria ou contratos de gestão. 

Obrigatoriamente, quando as ações são de caráter econômico, as relações são 

contratuais, via concessão ou autorização. 

 

3.2 Administração Indireta   

 

A Administração indireta é formada somente por funcionários administrativos e 

constituída por entidades tanto de Direito Público quanto privado com personalidade 

jurídica e autonomia atuando por outorga do serviço ou pela delegação da execução. 

Elas exercem de forma descentralizada as atividades administrativas ou atividade 

econômica, e estão atreladas aos órgãos da Administração direta – o Ministério. Em 

geral, na medida em que prestam serviços públicos ou de interesse público são 

chamadas de autarquias ou fundações. Já quando exploram a atividade econômica 

são empresas públicas e sociedades de economia mista (AUGUSTINHO, 2013). 

 São componentes da Administração Pública indireta as autarquias, as 

fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e os 

consórcios públicos enquanto associação pública.  
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Em outras palavras, as autarquias são pessoas jurídicas administrativas e são 

uma espécie de extensão da Administração direta, na medida em que realizam 

serviços públicos e exercem atividades do Estado de modo descentralizado. Suas 

características mais relevantes são: são instituídas por uma lei específica; tem 

personalidade jurídica específica do Direito Público; têm patrimônio e receita; têm 

autonomia tanto administrativa quanto financeira (menos econômica); além disso, 

estão sob o controle ou tutela do Ministério a que se encontram vinculadas; e 

enquadram-se no conceito de descentralização administrativa.  

As autarquias constituem uma espécie de segmento da atividade estatal que 

não está sujeito a um poder hierárquico na medida em que integra a Administração 

descentralizada e seus fins são simplesmente os mesmos do Estado, mas, para 

realizá-los, possui autonomia financeira, administrativa e disciplinar. Estão sempre 

vinculadas a um Ministério, como por exemplo:  Incra, Banco Central, CVM. 

Outro exemplo de autarquia são as Agências Reguladoras criadas 

especificamente para as funções de regulação e fiscalização, e, ainda que estejam 

sob a supervisão ministerial, estão fora da hierarquia administrativa assim como da 

chamada influência política. Em quase todos os casos o objetivo principal de sua 

criação foi o de garantir aos investidores participantes das privatizações da década de 

1990 segurança neste processo.  

 É importante deixar claro que as referidas agências são autarquias com regime 

jurídico especial, atendem ao princípio da especialidade, e sua independência se 

limita ao Poder Executivo somente. Desenvolvem e executam atividades de Estado 

nas áreas de regulação e fiscalização.  

  

3.3. Empresas Públicas 

  

As empresas públicas possuem personalidade jurídica de Direito Privado. 

Também têm patrimônio próprio, mas o capital é exclusivo do “ente estatal”, isto é, 

União, Estado ou Município. Há duas espécies: unipessoais, ocorre quando o capital 

pertence somente a um ente público ou pluripessoais quando pertence a mais de um 

ente público (CHIAVENATO, 2008). 

Para sua criação é preciso que a lei autorize sua criação com a finalidade de 

explorar atividade econômica, sempre de acordo com o artigo 173 da Constituição 
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Federal vigente.  Por outro lado, vale ressaltar que as empresas públicas podem ser 

criadas para finalidades outras, como por exemplo: prestar serviços públicos não 

exclusivos, que não envolvam o “poder de império”. As empresas públicas não são 

criadas por lei, mas são autorizadas por ela, isto é, a lei autoriza e o Presidente da 

República a institui através de decreto. Assim, poderão ser S/A, sociedade civil, 

sociedade comercial ou outra forma admitida em direito. São exemplos: Caixa 

Econômica Federal, Serpro etc. 

Para a criação da empresa pública (ou da sociedade de economia mista) são 

precisos os seguintes passos: autorização através de lei específica; decreto do Poder 

Executivo criando a mesma; registro no cartório. O que de fato marca sua criação é o 

registro da empresa (ou sociedade) no registro competente (AUGUSTINHO, 2013).  

Augustinho (2013) explica que o regime jurídico das empresas públicas e das 

sociedades de economia mista é híbrido, ou seja, ainda que predomine o privado é 

derrogado por normas de Direito Público. Desse modo, a interferência das normas 

públicas será menor na medida em que explorarem atividade econômica e maior ao 

prestarem serviços públicos. Além disso, vale lembrar que se por um lado empresas 

públicas e sociedades de economia mista são de Direito Privado, o seu regime não é 

exclusivo de Direito Privado: é híbrido; majoritariamente privado, embora com normas 

de Direito Público. 

 

3.4 Sociedade de Economia Mista   

 

As sociedades de economia mista podem ser definidas como entidades 

dotadas de personalidade jurídica de Direito Privado não criadas por lei, embora a 

autorização para sua instituição dependa diretamente de uma lei específica. Apenas 

após essa referida lei que o Poder Executivo as institui via decreto, seguido do seu 

registro. Elas têm por objetivo explorar determinada atividade econômica, enquanto 

sociedade anônima, ainda que a maioria das ações com direito a voto são de um ente 

estatal ao qual pertencem, isto é, União, Estado ou ainda um Município. 

Desde a criação da Lei n o 11.107/2005, os consórcios públicos têm 

personalidade jurídica própria, que pode ser tanto de Direito Público quanto de Direito 

Privado. Quando de natureza privada, torna-se uma associação civil; se de Direito 

Público, será uma associação pública (autarquia interfederativa), e irá compor a 
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Administração indireta de todos os entes da Federação consorciados. 

 

 

3.5 O Terceiro Setor 

 

Lembrando que o primeiro setor é estatal, o segundo setor é o mercado e o 

terceiro é composto por instituições que habitam um espaço público não estatal no 

qual há a participação privada em assuntos de interesse público. Assim, essas 

“entidades paraestatais”, embora possuam personalidade de Direito Privado, não são 

entidades públicas nem privadas. Não são públicas porque não são pessoas de Direito 

Público, e não são privadas porque não visam ao lucro. Elas são um meio-termo. 

Colaboram com o Estado desenvolvendo atividades de interesse público, e por isso 

contam com a sua proteção e fomento. 

Portanto o terceiro setor abrange basicamente: serviços sociais autônomos, 

entidades de apoio (fundações privadas, associações, cooperativas), organizações 

sociais, organizações sociais de interesse público, além de Ongs. São também 

chamadas de paraestatais, pois realizam serviços não exclusivos de Estado, 

submetendo-se ao controle administrativo e do Tribunal de Contas, e ainda que seu 

regime jurídico não seja integralmente privado, esta afirmativa se justifica pelo fato de 

ser parcialmente derrogado por normas de Direito Público (AUGUSTINHO, 2013). 

 

3.6 Organização Administrativa  

 

A Administração Pública pode ser, em poucas palavras, centralizada ou 

descentralizada. A centralizada é a Administração direta na qual as atribuições são 

executadas diretamente pelos órgãos do Estado, de modo concentrado ou 

desconcentrado. Devendo sempre garantir a qualidade do serviço oferecido aos 

cidadãos:  

É importante ressaltar que a redefinição do papel do Estado é um tema de 
alcance universal nos anos 1990. No Brasil, esta questão adquiriu 
importância decisiva, tendo em vista o peso da presença do Estado na 
economia nacional. Tomou-se, conseqüentemente, inadiável equacionar a 
questão da reforma ou da reconstrução do Estado, que já não consegue 
atender com eficiência à sobrecarga de demandas a ele dirigidas, sobretudo 
na área social. A reforma do Estado não é, assim, um tema abstrato: ao 
contrário, é algo cobrado pela cidadania, que vê frustrada suas demandas e 
expectativas (CHIAVENATO, 2008, p. 100).  
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A Administração caracterizada enquanto “centralizada” ocorre quando as 

atividades são executadas sem descentralização, porém, em muitos casos a 

desconcentração ocorre sem causar prejuízo ao funcionamento da organização na 

medida em que a desconcentração administrativa representa uma simples divisão das 

funções públicas entre os órgãos que fazem parte da pessoa jurídica. 

A descentralizada corresponde, portanto, à Administração indireta embora 

também possa ser direcionada à iniciativa privada e é possível quando as atribuições 

são executadas por uma pessoa jurídica distinta do Estado.  As informações e 

conceitos apresentados neste capítulo serão fundamentais para o entendimento da 

pesquisa realizada e apresentada a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

                                                                                                                                                
 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Ao pensar e pesquisar textos para o Referencial Teórico o ponto de partida foi o 

problema da dissertação: que limites são comuns na aplicação da Metodologia Ágil no 

setor público brasileiro? Em outras palavras, que fatores podem dificultar ou 

impossibilitar a implantação, o uso ou a continuidade de metodologias ágeis neste 

setor. São inúmeros e estão implicados com a cultura organizacional.  

 

 

4.1 Gestão de Projetos 
 

 

Muitos projetos de software, até mesmo os maiores, tem fracassado desde a 

década de 1960, já indicando dificuldades no gerenciamento. Os softwares eram 

entregues com atraso, custando muito mais do que havia sido acordado e sem 

performance adequada. Esses projetos não fracassavam por incompetência do 

gerente ou dos analistas e programadores, mas, pela falha que havia na abordagem 

usada no gerenciamento (SOMMERVILLE, 2004).  

O desenvolvimento de software para a criação de produtos ou serviços é 

bastante complexo e, em geral, está relacionado com diferentes áreas, funções, 

pessoas e negócios das empresas. Isso acontece porque informações de diversas 

origens são necessárias, assim como habilidades multidisciplinares de recursos de 

distintas áreas funcionais (MUNDIN, 2002).  

O gerenciamento de projetos é a aplicação das habilidades, ferramentas e 

técnicas em determinado projeto com o objetivo de atender aos requisitos previamente 

estabelecidos, prezando pela satisfação do cliente. O gerente de projetos é o 

responsável designado pela organização para garantir que o projeto atenda aos 

objetivos estabelecidos por ela. Quando o planejamento não leva em consideração as 

possíveis variáveis, pequenos detalhes podem ser decisivos:  

 

Early in 1994, American Airlines settled their lawsuit with Budget Rent-A-Car, 
Marriott Corp. and Hilton Hotels after the $165 million CONFIRM car rental 
and hotel reservation system project collapsed into chaos. This project failed 
because there were too many cooks and the soup spoiled. Executive 
management not only supported the project, they were active project 
managers. Of course, for a project this size to fail, it must have had many 
flaws. Other major causes included an incomplete statement of requirements, 
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lack of user involvement, and constant changing of requirements and 
specifications1 (CHAOS RETORT, 2014, p. 14). 

 

Em engenharia de software, o projeto tem restrições importantes, principalmente 

em relação ao seu escopo, prazo e custo, chamada também de restrição tripla. Por 

isso, a posição do gerente é de grande importância, para que o projeto atenda às 

premissas e restrições e seja concluído com a plena satisfação de quem irá de fato 

utilizá-lo (PMBOK, 2017). 

                    

 

                      Figura 1: Modelo Cascata (WaterFall) 

 

                   Fonte: pt.wikipedia.org. 

 
 
 
No Modelo Cascata inicia-se o processo com a análise das condições (materiais, 

financeiras, público-alvo entre outros); em seguida vem a elaboração do projeto. Nele, 

entram todas as informações necessárias, hipóteses já confirmadas, cronograma de 

execução. Este tipo de projeto é inflexível, isto é, não deverá sofrer nenhuma alteração 

em suas fases, pois seus criadores já calcularam possibilidades de erros, danos ou 

prejuízos. Bem documentado, ele segue uma longa caminhada burocrática, em 

 
1 No início de 1994, a American Airlines resolveu sua ação com a Budget Rent-A-Car, Marriott Corp. e 
Hilton Hotels após o aluguel de carro CONFIRM de US $ 165 milhões e o projeto do sistema de reservas 
de hotéis entrou em colapso. Este projeto falhou pois mesmo com  muitos cozinheiros e a sopa 
estragou. A gerência executiva não apenas apoiou o projeto, eles eram projetos ativos gerentes. 
Obviamente, para um projeto desse tamanho falhar, ele deve ter tido muitas falhas. Outras causas 
principais foram: declaração incompleta de requisitos, falta de envolvimento do usuário e mudança 
constante de requisitos e especificações (Tradução nossa). 
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especial, quando se trata de organizações públicas (FEITOSA, 2016; VACARI et al, 

2014).  

Assim, em esferas municipais, estaduais e federais um projeto poderá levar anos 

com pesquisa de campo, elaboração e não chegar até a execução por motivos 

diversos, tais como: troca de governo ou crise econômica que ocasiona redução nas 

verbas públicas, segundo Feitosa e Costa (2016).  

 

 

4.2 Metodologias Ágeis 
 

Essa metodologia surgiu nos anos 90 como uma forma de mudar o que existia e 

era considerado burocrático na época. O termo se popularizou já nos anos 2000 

quando foi criado o “Manifesto Ágil”, com princípios comuns compartilhados por esses 

métodos (AGILE, 2001); (AGOSTINHO, 2015): 

 
 
Nos anos 2000, líderes da comunidade de extreme programming se reuniram 
e discutiram as práticas do XP e a relação entre o XP e os Método Leves 
(SCRUM, DSDM, Adaptive Software Development, Crystal, Feature-Driven 
Development, Pragmatic Programming, etc). Os métodos leves 
apresentavam uma abordagem mais leve e menos burocrática. Assim, 
chegou-se à conclusão de que o XP era melhor como um método específico, 
entretanto, com algumas características comuns entre ele e os métodos 
leves. Durante a reunião estabeleceu-se parâmetros para os métodos de 
desenvolvimento de software. Estava criado o Manifesto do desenvolvimento 
de Software Ágil, ou, simplesmente o Manifesto Ágil. Fonte: 
http://www.metodoagil.com/manifesto-agil/. Acesso em: 12 de outubro de 
2019. 

 

 

 As metodologias ágeis (MA) prezam pela adaptação às mudanças durante o 

ciclo de desenvolvimento do projeto, pela flexibilidade na alteração dos requisitos e 

transparência com a utilização de ferramentas tanto para a equipe quanto para o 

cliente, ideal para cenários onde os resultados precisam ser alcançados em curto 

prazo e as mudanças são constantes:  

 

O manifesto para o desenvolvimento ágil do software preconiza: 1) indivíduos 
e interações mais que processos e ferramentas; 2) software em 
funcionamento mais do que documentação abrangente; colaboração com o 
cliente mais do que negociação de contratos; 4) Responder a mudanças mais 
que seguir um plano. Fonte: <http://www.metodoagil.com/manifesto-agil/>. 
Acesso em: 12 de outubro de 2019.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa%C3%A7%C3%A3o_extrema
http://www.metodoagil.com/scrum-guia-completo-praticas-ageis/
http://www.metodoagil.com/manifesto-agil/
http://www.metodoagil.com/manifesto-agil/
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Nesse tipo de método as entregas acontecem em ciclos curtos de 

desenvolvimento, que podem durar de 2 (duas) a 4 (quatro) semanas, onde ao final 

do ciclo o cliente recebe o que de maior valor ele escolheu dentre as funcionalidades 

listadas para desenvolvimento (DANTAS, 2003) (ver figura 1). 

 

 

Figura 2: Agile Development Cycle 

 

         Fonte: clm-consulting.com 
 

 

A agilidade tem sido descrita como a capacidade de responder às mudanças ou 

ainda a habilidade de equilibrar flexibilidade e estabilidade. A inexistência de estrutura 

ou estabilidade gera caos, mas por outro lado, estrutura em excesso ocasiona rigidez 

desnecessária.  

É preciso, portanto, encontrar uma espécie de “ponto de equilíbrio” e as 

metodologias ágeis apresentam essa flexibilidade durante o processo, diminuindo 

significativamente a possibilidade de insatisfação do cliente na medida em que ele 

participa ativamente de todo o processo, incluindo a fase de testes (HIGHSMITH, 

2004; SOMMERVILLE, 2004).      

Na tabela a seguir são apresentadas as características básicas de sua aplicação. 

Embora simples, ela requer dedicação, persistência e envolvimento por parte dos 

colaboradores. Como qualquer invenção nova deve estar preparada para a rejeição e 

a desconfiança de ambos os lados: colaboradores e clientes.  
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    Tabela 1: Princípios dos Métodos Ágeis  

 

   Fonte:  Adaptado de Sommerville (2011) 

 

 Os princípios enumerados por Summerville (2011) resumem a filosofia destas 

metodologias, isto é, o que elas têm em comum. O chamado “Mindset” ágil, que é uma 

forma mais dinâmica de pensar e desenvolver projetos, pode ser aplicada a qualquer 

tipo de processo de software, no entanto, é fundamental que a equipe esteja em um 

ambiente de melhoria contínua, onde tudo que não seja o produto em 

desenvolvimento deve ser reduzido e simplificado, enfatizando as entregas de 

maneira incremental e o mais importante que é o software esteja funcionando para o 

cliente (PRESSMAN, 2006); (STEVEN, 2017). 

O Manifesto Ágil considera os indivíduos, o software entregue e funcionando, a 

colaboração com os clientes e responder as mudanças mais importantes que 

processos e ferramentas e documentação (KOSCIANSKI, 2007).  

São doze princípios que o compõe e que resumem esta filosofia de trabalho 

através da qual a equipe ou time deverá praticar uma entrega contínua e frequente do 

produto em construção, trabalhando de modo que resultará na satisfação e fidelização 
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do cliente:  

 

• Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega 
adiantada e contínua de software de valor. 

• Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. 
Processos ágeis se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar 
vantagens competitivas. 

• Entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas 
até meses, com preferência aos períodos mais curtos. 

• Pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores devem trabalhar 
em conjunto e diariamente, durante todo o curso do projeto. 

• Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Dando a eles o 
ambiente e suporte necessários, e confiar que farão seu trabalho. 

• O Método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por 
dentro de um time de desenvolvimento, é através de uma conversa cara a 
cara. 

• Software funcional é a medida primária de progresso. 

• Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os 
patrocinadores, desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de manter 
indefinidamente passos constantes. 

• Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumentando a 
agilidade. 

• Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não 
precisou ser feito. 

• As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto 
organizáveis. 

• Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, 
então, se ajustam e otimizam seu comportamento de acordo (Disponível em: 
<https://www.manifestoagil.com.br/principios.html>. Acesso em: 12 de 
outubro de 2019).  

 
                Figura 3: Os doze princípios ágeis  

 
                 Fonte: fabiobmed.com.br. 

 
 
 

O reconhecimento dos profissionais como principais responsáveis pelo 

https://www.manifestoagil.com.br/principios.html
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sucesso dos projetos com foco na eficácia do gerenciamento é o que tem como 

resultado os valores e princípios do “Mindset” ágil. Podemos citar várias metodologias 

ágeis: Scrum, XP (Extreme Programming), FDD (Feature Driven Development), 

Kanban, Lean Inception etc. Todos são iterativos e incrementais e seguem os 

princípios ágeis (LARMAN et al, 2003). 

Entretanto, ainda que o desenvolvimento tecnológico tanto de computadores 

quanto de técnicas, aplicativos e ferramentas tenha sido significativo, a produção de 

software realizada dentro de prazos, custos e expectativas previamente acordados 

com o cliente ainda enfrenta obstáculos:  

 
Se durante muitos anos o desenvolvimento de software foi guiado por 
processos prescritivos, que tinham por finalidade colocar ordem no caos,  
proporcionando um roteiro razoavelmente eficaz para as equipes de projetos, 
nos dias atuais observa-se a introdução cada vez maior de processos 
adaptativos de desenvolvimento de software, focados no produto e nas 
pessoas que o desenvolvem e recomendados para ambientes onde os 
requisitos são voláteis (VACARI et al, 2014, p. 01).    

 

 Por isso, as metodologias ágeis trazem a possibilidade de ter ao longo do 

processo de criação, pequenos testes, reuniões, adaptações e correções até o 

produto final. Assim, o foco das metodologias tradicionais no produto final através de 

um planejamento e orçamento rígidos tem sido substituída pela flexibilidade e 

interação com o cliente. Em outras palavras, mudou-se o foco do objeto para o sujeito 

(cliente) (DE PAULA, 2017).  

Vacari et al (2014) enumeram alguns dos benefícios da aplicação destas 

metodologias para o setor público como estratégias para reverter o quadro histórico 

de projetos de tecnologia da informação (TI) governamentais que não alcançaram os 

objetivos propostos.  

A primeira é a entrega rápida de valor ao cliente, ou seja, ainda que a 

velocidade não seja uma característica ou qualidade técnica é fundamental para o 

negócio em questão.  

No caso de um software isto poderá ser feito em etapas nas quais são 

entregues conjuntos mínimos de funcionalidades o que evidentemente também facilita 

um retorno mais rápido do investimento.  

Em seguida vem a colaboração entre TI e negócios. Em um mercado cada dia 
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mais competitivo e incerto aproximar a equipe de TI aos gestores é pensar e propor 

novas formas de trabalho e novas estratégias que agreguem valores e inovações aos 

produtos e/ou serviços. Isto significa entregar o maior valor do produto, uma etapa 

mais elaborada em um curto espaço de tempo (STEVEN, 2017).  

A satisfação do cliente agrega as duas características anteriores: entrega de 

valor ao cliente em espaço de tempo reduzido e alinhamento da equipe de TI com os 

produtos ou serviços que a empresa oferece: “Ao tornar o processo de 

desenvolvimento mais aberto para o cliente, a implementação de novas 

funcionalidades tem se tornado algo previsível, transparente e mais aderente às 

necessidades dos clientes” (VACARI et al, 2014, p. 07).    

 

  A união da equipe e a diminuição da dependência de empresas contratadas 

é outro benefício da MA. Neste aspecto, cabe à organização pública preparar, treinar 

e incentivar seus funcionários a desenvolverem novas tecnologias, projetos e ideias 

diminuindo assim a dependência de empresas privadas e valorizando/motivando os 

membros da equipe anteriormente focados em trabalhos burocráticos (VACARI et al 

2014).  

 
 

4.3 Principais Metodologias Ágeis  
 
Os métodos ágeis mais comuns são: Scrum, Kanban, XP e Design Thinking. 

Elas têm algumas características em comum:  

 

Desenvolvimento iterativo e incremental: Os incrementos são pequenos e, 
normalmente, são entregues e disponibilizados aos clientes em ciclos curtos 
de desenvolvimento, também conhecidos como iterações.  
Desenvolvimento colaborativo: Os clientes são envolvidos no processo de 
desenvolvimento e ficam próximos da equipe de desenvolvimento para obter 
feedback rápido sobre a evolução dos requisitos. Assim, minimiza-se a 
documentação, pois se utiliza mais a comunicação informal do que reuniões 
formais com documentos escritos.  
Desenvolvimento adaptativo: O sistema é construído em uma série de 
versões, cada qual contendo uma série de incrementos. Os clientes, usuários 
finais e demais partes interessadas colaboram na especificação e avaliação 
de cada incremento. Eles podem sugerir modificações ao software e novos 
requisitos que devem ser implementados em uma versão ou incremento 
posterior. Os métodos ágeis são concebidos para lidar com mudanças em 
contextos onde os requisitos são incertos e voláteis, onde clientes e 
desenvolvedores não possuem o total conhecimento a respeito dos requisitos 
no início do projeto (VACARI, 2015, p. 36). 
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Criado na década de 1990, o Scrum tem o objetivo de trazer conceitos-chave 

para o desenvolvimento de software, produtividade além de sistemas adaptativos 

complexos:  

 

Scrum é o método ágil mais usado na atualidade, sendo uma fonte 
inspiradora para muitos dos pensamentos por trás dos valores e princípios 
do Manifesto Ágil (...) Ele é baseado em um conjunto de valores, princípios e 
práticas que formam o framework Scrum, com um maior foco nos aspectos 
gerenciais do projeto de desenvolvimento de software.O Scrum não 
prescreve a utilização de práticas de codificação, como programação em par 
e desenvolvimento dirigido por testes. Dessa maneira, ele pode ser utilizado 
com abordagens que consideram aspectos técnicos, como XP (VACARI, 
2015, p. 42).       
 

 

Além disso, ele tem como referência um processo interativo e incremental, isto 

é, possibilita um processo de flexibilidade e adaptabilidade. Há três papéis principais 

no time do Scrum: o dono do produto, o Scrum master e os demais membros do time. 

Todos trabalham em colaboração.  

Kanban é uma palavra japonesa que significa “cartão” ou “sinal visual”. Embora 

tenha sido um sistema criado para a empresa Toyota ele sofreu adaptações e, em 

2005, foi elevado à categoria de metodologia tornando-se uma abordagem de 

mudança gerencial que começa com o chamado mapeamento e a visualização do 

fluxo de trabalho, tendo como objetivo específico a melhoria contínua a partir das 

métricas a seguir: 

 
 

 Diagrama de Fluxo Cumulativo: mostra a quantidade de trabalho em 
progresso em cada estágio do sistema e ajuda a identificar se o sistema 
Kanban está fluindo corretamente.  

 Lead Time: é um indicador da agilidade do negócio e informa o quanto 
previsível o projeto é na entrega, sendo útil como um relatório de 
desempenho geral do sistema, mas não é muito útil como um indicador de 
previsibilidade ou como um meio para informar oportunidades de melhoria.  

 Desempenho de Entrega na Data: é um indicador de previsibilidade e 
mostra se a entrega dos itens de trabalho tem ocorrido antes da data limite, 
sendo aplicável somente para itens de trabalho com data fixa de entrega.  

 Rendimento: indica quantos itens de trabalho foram finalizados num 
período de tempo determinado, ele não deve ser usado para prever a 
quantidade de entregas em um intervalo de tempo ou qualquer compromisso 
específico de entrega, pelo contrário, deve ser usado como um indicador de 
quão bem o sistema está executando e para demonstrar melhoria contínua.  

 Problemas e Itens de Trabalho Bloqueados: mostra um Diagrama de 
Fluxo Cumulativo de impedimentos reportados sobreposto a um gráfico de 
quantidade de trabalho em progresso, dando a indicação de quão boa é a 
organização em identificar, reportar, resolver problemas e os seus impactos.  
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 Qualidade inicial: mostra o número de defeitos descobertos pelos 
testadores dentro do sistema e indica quanta capacidade está sendo gasta 
devido à baixa qualidade inicial. 

 Carga de Falhas: mostra quantos itens de trabalho têm sido executados 
devido à baixa qualidade de itens anteriores, ou seja, quantos itens de 
trabalho são defeitos de produção ou novas features que foram requisitadas 
devido à usabilidade fraca ou falhas em antecipar necessidades do usuário 
adequadamente (VACARI, 2015, p. 49).  
 

 
 

O XP é um processo de desenvolvimento que viabiliza a criação de software 

de alta qualidade em um processo ágil, econômico e flexível: “O XP é uma maneira 

leve, eficiente, de baixo risco, flexível, previsível cientifica e divertida de desenvolver 

softwares” (DE PAULA, 2017, p. 112).  

Ele foi criado como um caminho para resolver problemas simples durante a 

criação do software como: atraso no cronograma, cancelamento do projeto, sistema 

em produção, taxa de erros, funcionalidades que não satisfazem o cliente e sistema 

de difícil manutenção: “A inovação de XP consistiu em juntar técnicas de 

desenvolvimento comprovadas por décadas em uma única abordagem e garantir que 

elas sejam executadas ao extremo” (VACARI, 2015, p. 37).  

O XP tem os seguintes valores: comunicação, simplicidade, feedback, 

coragem e respeito. E as seguintes práticas:  

 

1. Programação em Pares: Equipes de dois desenvolvedores escrevem 
(analisam, desenvolvem e testam) todo o código em um único computador, 
sentados lado a lado, utilizando um mouse e um teclado. As duplas devem 
ser formadas naturalmente, nunca atribuídas, e são trocadas regularmente 
para melhorar a coesão da equipe, disseminar habilidades de 
desenvolvimento e conhecimento para toda a equipe.  
2. Build em 10 minutos: O build é composto pela execução automatizada 
de todas as atividades necessárias para colocar o software em perfeito 
funcionamento, incluindo a compilação, testes e verificação de código, no 
máximo em 10 minutos.  
3. Integração Contínua: O objetivo desta prática é manter o código-fonte 
produzido pelos desenvolvedores integrado e o software pronto para ser 
entregue com a maior frequência possível.  
4. Desenvolvimento Dirigido por Testes: Ao praticar o Desenvolvimento 
Dirigido por Testes (Test Driven Development - TDD) é possível detectar 
erros de programação assim que eles são cometidos, para isso TDD inclui 
quatro atividades: (1) refletir sobre uma pequena funcionalidade a ser 
implementada; (2) adicionar um teste para esta nova funcionalidade, o que 
inevitavelmente irá falhar porque ele é escrito antes da funcionalidade a ser 
implementada; (3) implementar o código para que o teste seja satisfeito, 
sendo que o novo código implementado poderá não ser o ideal, isso é 
aceitável porque na sequência ele será melhorado.  
Além disso, deve-se verificar se todos os testes anteriores continuam sendo 
satisfeitos; (4) refatorar o código implementado, nesse ponto o código-fonte 
é revisado e melhorias são incluídas.  
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5. Design Incremental: TDD é um exemplo de Design Incremental no nível 
de classes e métodos individuais. No entanto, Design Incremental vai além 
do TDD, ao considerar todos os níveis do projeto. Assim como no TDD, os 
desenvolvedores iniciam o projeto com a solução mais simples que funcione, 
posteriormente, eles fazem adições incrementais ao design na medida certa 
de sofisticação para suportar as necessidades de negócio atuais, sem 
agregar complexidade antecipada ou despender maiores esforços para 
construí-lo.  
6. Código Compartilhado: Esta prática permite que qualquer desenvolvedor 
realize qualquer alteração necessária em qualquer parte do código a 
qualquer momento.  
7. Código e Testes: O código e os testes são os únicos artefatos que devem 
ser preservados permanentemente pela equipe XP. Outros documentos que 
se façam necessários podem ser gerados automaticamente a partir do código 
e testes.  
8. Repositório de Código Unificado: Esta prática complementa e vai além 
da abordagem de Código Compartilhado, recomendando que exista apenas 
um repositório de código, preferencialmente sem ramificações (VACARI, 
2015, p. 37).  
 
 

O XP tem seis fases enquanto projeto. A primeira é a exploração, seguida de: 

planejamento, interações produção, manutenção e morte.  

O termo Design Thinking foi pela primeira vez citado na década de 1990 no 

artigo “Wicked Problems in Design Thinking” de Buchanan, professor da Universidade 

de Carnegie Mellon, EUA. Todavia, as ideias do Design Thinking já são praticadas há 

tempos e vem, gradativamente, popularizando-se como um modo de facilitar a 

resolução de problemas complexos.  

O conceito tem sua origem no design e significa “pensar como o designer 

pensa”, mas não é somente um trabalho feito por designers. Para Brown (2010, p. 13), 

trata-se de “um conjunto de princípios que podem ser aplicados por diversas pessoas 

a uma ampla variedade de problemas”. 

Por isso, o Design Thinking já é uma tendência em diversas áreas do 

conhecimento, criado para solucionar problemas complexos. Para Brown (2010) este 

conceito facilita o crescimento/desenvolvimento de mercado em muitos setores com 

a invenção de produtos com uso da tecnologia, diferente, portanto, do design 

tradicional: 

 
O Design Thinking é uma abordagem para problemas complexos focada 
no uso da criatividade e da empatia, e que incentiva a participação de 
usuários finais na criação de soluções que já nascem mais adaptadas e, 
por isso, possuem maiores índices de adoção e maior potencial de serem 
catapultadas ao patamar de inovação. A importância do Design Thinking na 
alavancagem de inovações pode ser explicada através do entendimento dos 
fatores que compõem na prática uma inovação (PINHEIRO, 2011, p. 1). 
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O Design Thinking é um processo cujo foco é o ser humano. Por isso, as 

equipes de design thinkers pesquisam, analisam até entenderem as necessidades dos 

consumidores. O design não é apenas mero formato de um objeto. Passa a agregar 

necessidades, desejos e conforto para quem os adquirir. Por isso as equipes são 

multidisciplinares com profissionais de áreas diversas e vivências que percebem 

assim várias nuances do ser humano.  

O Design Thinking também é a união entre o desejável para pessoas e o 

tecnologicamente possível e o viável para os negócios/ preços. É fundamental estar 

constantemente em busca de inovações, compreendendo os problemas com o 

objetivo de criar alternativas e escolher a melhor delas:  

 
Design Thinking é uma disciplina que utiliza a sensibilidade e métodos do 
designer para encontrar/descobrir o que as pessoas necessitam, juntamente 
com o que é tecnologicamente praticável e o que é viável para os negócios, 
assim sendo pode transformá-las em valor para o cliente e oportunidade de 
mercado (BROWN, 2010, p. 86). 

 

 

Vianna et al (2012) afirmam que os designs thinkers trabalham através de um 

processo multifásico e também não linear, que possibilitam um aprendizado contínuo 

além de uma imensa e ampla variedade de aprendizados coletivos.  

Nitzsche (2012) apresenta o Design Thinking como uma possibilidade de se 

afastar das soluções convencionais. Por isso, os profissionais de tecnologia da 

informação estudam e conhecem dados através de pesquisas de campo de diversas 

áreas (de design, etnográficas, grupo focal etc.). Entendem que áreas de interesse 

dos indivíduos se entrelaçam, uma complexidade, para encontrar / criar soluções 

inovadoras. 

 Brown (2010) apresenta inúmeros exemplos antigos como as criações de 

Brunel, como a ferrovia inglesa Great Western Railway (GWR). Ele não valorizava só 

a tecnologia em suas criações. Pensava o design como um sistema.  

Desse modo, imaginava o conforto dos passageiros, sem bem-estar e construiu 

inclinações mais uniformes para causar nos mesmos a sensação de “flutuar pelo 

campo” dentro do trem. Sensibilidade. Dedicação. Imaginar a experiência que tal 

estrutura propiciaria.  
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4.4 Formação da Cultura ágil            

 

Para que metodologias ágeis alcancem seus objetivos é necessário que a 

organização desenvolva uma cultura ágil, isto é, que seus colaboradores conheçam 

cada etapa do projeto e estejam comprometidos desde a apresentação até a 

conclusão dele.  

Nesse sentido, é preciso impactar a cultura organizacional que é a maior 

barreira para qualquer metodologia ágil. As organizações são grupos sociais que tem 

sua cultura própria, isto é, seus valores, hábitos e regras que são assimiladas por seus 

colaboradores. Ela está enraizada na organização desde a sua fundação: 

 

Este é um processo de socialização ocorrido ao longo do tempo, 
apresentando crenças, valores, ideologias, hábitos, costumes e normas que 
geram padrões de comportamento coletivo e estabelecem uma identidade 
entre seus membros, identificando-os com a organização a qual pertencem 
e os diferenciando das outras (AGOSTINHO, 2015, p. 26). 

 

Entretanto, no setor público são muitos os desafios como excesso de 

burocracia, serviços ineficientes e inadequados (nos aspectos quantidade e 

qualidade), pouca motivação e comodismo dos servidores, pouco investimento em 

cursos de aperfeiçoamento e atualização para os servidores entre outros (FEITOSA, 

2016).  

Nesse contexto desafiador, no qual, em geral, os recursos são insuficientes e 

a morosidade predomina, pensar em inovação e criatividade pode parecer, em um 

primeiro momento, uma ideia inviável. Mas como é possível transformar os recursos 

humanos das organizações públicas, muitos há décadas na mesma função ou setor 

em vantagem competitiva, em elementos que agregam valor diariamente 

apresentando soluções, sugestões, criações e, sobretudo, interesse em aprender e 

realizar algo novo? (VACARI, 2015; DE PAULA, 2017).  

Será então possível modificar esta cultura organizacional? Segundo Feitosa 

(2016), inovação e mudança são conceitos próximos, pois são etapas de uma 

transformação, em alguns casos, radical.  

Soares (2011) explica que há um relacionamento, em muitos casos, conflituoso 

entre a cultura organizacional e as práticas da mesma o que implica diretamente em 
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dificuldades de mudanças a partir de projetos que utilizem TI. Por isso, qualquer 

sugestão ou proposta de implantação de uma MA deve vir acompanhada de um 

conhecimento prévio da organização: seus setores, histórico, projetos e observação 

da rotina de seus colaboradores.   

Feitosa (2016) afirma que inovar não é uma tarefa nada fácil ou simples. A 

mudança organizacional só acontece efetivamente quando há alterações significativas 

no sistema e/ou no ambiente de trabalho. No caso do setor público, a resistência é 

ainda maior, na medida em que a estabilidade gera certo comodismo. Desse modo, a 

inovação tem um novo paradigma e ela causa “incertezas e turbulências no ambiente 

organizacional que podem gerar resistências decorrentes da retirada do indivíduo de 

uma situação conhecida para uma situação desconhecida” (FEITOSA, 2016, p. 04).    

                                                                                     

4.5 Dificuldades de Implantação no Setor Público 

 
No setor público é fundamental que qualquer projeto tenha transparência 

(notas fiscais, orçamentos, cotação disponíveis) desde a sua elaboração, aprovação, 

setor de compras já que o que se utiliza de recursos financeiros são verbas públicas 

e que devem ter uma justificativa plausível para serem aplicadas (DE PAULA, 2017; 

VACARI, 2015).  

A primeira e mais fácil de ser identificada é a burocracia. Por isso, implantar 

métodos ágeis em uma organização pública se torna um processo lento e complexo 

na medida em que, na maioria dos casos, o controle do processo é mais valorizado 

que a busca por resultados rápidos e satisfatórios, segundo Souza e Renhard (2015). 

Não se trata, portanto, apenas de conhecer as metodologias ágeis e querer 

implantá-las. As dificuldades estão na cultura organizacional na qual a mudança de 

paradigma nem sempre ocorre ou é lenta: “enquanto apenas o projeto de 

desenvolvimento de software pensar e agir de forma ágil e o restante da organização 

mantiver vícios e culturas derivados dos processos tradicionais, não será possível 

usufruir realmente dos benefícios ágeis” (AGOSTINHO, 2015, p. 22).  

Souza e Renhard (2015) apresenta fatores ambientais como a inexistência de 

mercados econômicos para os resultados e, somado a isso, há um incentivo menor 

para cortar custos e agilizar processos. Além disso, em muitos serviços prestados pelo 

setor público, a satisfação do cliente é o objetivo principal.  
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Ainda pensando na estrutura, há “limitações legais e monitoramento por órgãos 

do legislativo, executivo, judiciário e agências regulatórias” (SOUZA e RENHARD, 

2015, p. 30) limitando as operações através da menor autonomia dos gerentes se 

comparados com os do setor privado. Tem-se, assim, um elevado número de 

autoridades e processos lentos de licitação e de contratações que impede ações, 

como está relatada por Vacari (2015):  

Equipes ágeis estão produzindo software de maior qualidade que atendem 
melhor às necessidades do usuário, com maior rapidez e a um custo menor 
do que equipes tradicionais [Ric08]. Isto tem levado também a uma maior 
satisfação do cliente, bem como maior grau de previsibilidade [Coh11]. 
Assim, OP2 poderiam beneficiar-se desses novos métodos para alcançar 
resultados melhores do que seria possível alcançar com métodos ditos como 
tradicionais (VACARI, 2015, p. 15). 
 
 

Rainey (1997) cita características do setor público que permanecem atuais e bem 

presentes na realidade brasileira:  

 
 

(a) Grande ambiguidade, multiplicidade e conflito relacionados aos objetivos, 
incluindo objetivos conflitantes.  

(b) Características distintivas de papéis gerenciais gerais, como, por 
exemplo, um papel mais político e exposto a interferências políticas externas.  

(c) Práticas de liderança e autoridade, como, por exemplo, uma menor 
autonomia e flexibilidade na tomada de decisão, em razão de restrições 
organizacionais e pressões políticas externas.  

(d) Estrutura organizacional diferente da estrutura da iniciativa privada, não 
necessariamente mais             burocrática.  

(e) Processos de tomada de decisão estratégica mais influenciados por 
intervenções, interrupções e maior envolvimento de autoridades externas.  
(f) Estrutura de incentivos e desincentivos: maiores limitações referentes à 
promoção, recompensa e ação disciplinar. Os trabalhadores percebem um 
relacionamento menor entre recompensa e desempenho.  

(g) Características individuais, atitudes e comportamentos relacionados ao 
trabalho, como por exemplo, menor sensibilidade a incentivos monetários e 
maior nível de motivação em um trabalho público.  

(h) Desempenho individual e organizacional diferente do desempenho 
encontrado na iniciativa privada. Vários estudos mostram a gestão pública 
como menos eficiente, enquanto outros defendem sua eficiência e 
desempenho geral (RAINEY, 1997, p. 30). 
 
 

Esta lista abrange características típicas do setor público, como questões 

políticas, intervenções, pouca relação entre recompensa e desempenho e 

desempenho individual que é insuficiente. 

No setor público, os fatores internos, em geral, sofrem maiores alterações que 

 
2 OP- São organizações públicas.  
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os internos presos aos hábitos burocráticos. Rainey (1997) afirma que a tomada de 

decisões em organizações públicas (OP) ocorre a partir de três fatores determinantes:  

 

(a) Ambiguidade das políticas (as diretrizes não são tão bem definidas 
quanto nas empresas privadas; 

(b) Maior abertura, participação e influência da mídia e de outros entes 
políticos; 

(c) Restrições de prazo mais artificiais em razão da rotatividade dos políticos 
eleitos e da duração de seus mandatos;  

(d) Instabilidade das coalizões que podem ser forjadas ao redor de uma 
situação particular (RAINEY, 1997, p. 93).  

 

Abel (2017) explica que são inúmeros os obstáculos no setor público, sobretudo, 

a partir da ampliação da New Public Management3 e, embora a prestação de serviços 

públicos seja responsabilidade do estado ela foi modificada por esta nova forma de 

gerir que colocou o cidadão na posição de cliente incluindo e-government, ou seja, os 

serviços eletrônicos.  

O autor conclui que há uma grande dificuldade em utilizar software ágil em OP e 

argumenta que elas começam na cultura organizacional e no modo como os 

servidores estão habituados a trabalhar dificuldades, inovações utilizando ferramentas 

modernas como as eletrônicas de modo arcaico. Falhas em projetos do governo 

eletrônico, como foi o caso do healthcare.gov, geraram pedidos de gerenciamento 

mais ágil com profissionais treinados para tal função (ABEL, 2017). 

A tabela a seguir sintetiza as principais dificuldades das MA no setor público, a 

partir da literatura selecionada e das perguntas que serão utilizadas nas entrevistas 

(VIDE APÊNDICE I): 

 

Tabela 2: Principais dificuldades da Metodologia Ágil no Setor Público  

Autor (ano)  Dificuldades no setor público Link com as perguntas  

Melo e Ferreira 
(2010) 

-Burocracia; 
-Resistência dos clientes a 
realizar publicações parciais do 
sistema; 
-Requisito com a intenção de 

 Perguntas: 02, 04 e 08.  

 
3 O New Public Management (NPM) tem origem nos países anglo-saxões e propõe soluções para a 
gestão da administração pública. No início, estas soluções tinham como foco a capacidade de 
criar/desenvolver mecanismos de ajustamento e transferência dos conhecimentos gerenciais utilizados 
no setor privado para o público com o objetivo de reduzir bastante a máquina administrativa e ampliar 
sua eficiência incentivando a competição.   
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antecipar mudanças futuras.  

Salgado et al 
(2010) 

    - Reuniões longas e desviadas 
das retrospectivas; 
    - Alta rotatividade dos 
integrantes da equipe; 
    -Dificuldade na estimativa de 
tamanho e tempo para as 
atividades; 
     -Necessidade da presença 
constante de uma consultoria. 

Pergunta: 06. 

Santos et al 
(2010) 

    - Longa duração de reuniões 
diárias; 
    -Equipe sem dedicação 
exclusiva; 
    - História com dependência de 
tarefas de outros módulos.  

Pergunta: 06. 

Szabo e 
Schweitzer (2010) 

    - Falhas na definição das 
funcionalidades do sistema; 
    - Mudança de rumo no 
desenvolvimento no meio de uma 
sprint; 
    - Não obediência ao papel do 
Scrum Master; 
    - Brusca e repentina alteração 
no sistema próximo ao prazo de 
entrega; 
    - Cobranças do cliente 
diretamente ao time; 
    - Indefinições nos requisitos 
devido à ausência do Product 
Owner; 
   - Envolvidos não sabiam quanto 
do sistema estava desenvolvido; 
   - Queda na qualidade do 
código-fonte; 
   - Erros introduzidos no código 
devido à falta de testes de 
aceitação.   

Perguntas: 04,06 e 08.  

Coelho (2011)     - Estouro do prazo das sprints 
devido à lentidão na resolução de 
erros; 
   - Incompatibilidade de horários 
de trabalho da equipe; 
   -  Falhas na comunicação; 
   -  Planejamento das sprints;  
   -  Processo de 
desenvolvimento; 
   -  Erros de especificação; 
   -  Atrasos nas entregas; 

Perguntas: 04 e 06.  
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   -  Testes manuais; 
   -  Não garantia de que erros 
encontrados numa versão não 
reapareçam. 

Kamei et al. 
(2011) 

    -  Necessidade de horas extras 
para cumprir meta da sprint. 

Pergunta: 06. 

Lima (2012)    -  Proatividade e colaboração 
desigual entre os membros da 
equipe;  
    -  Falta de envolvimento de 
parte da equipe;  
    -  Problemas na interpretação 
das necessidades dos clientes;  
    -  Estouro de prazos 
negociados; 
    -  Pouca transparência e 
comunicação dentro da equipe.  

Perguntas: 01,06 e 08.  

Cunha (2012)    -  Subjetividade nas estimativas;  
   - Inclusão de grandes folgas nas 
sprints para atividades não 
planejadas; 
   -  Dificuldade em manter as 
interações blindadas; 
   -  Interferências que impunham 
a atuação em outras prioridades. 

Perguntas: 04 e 06.  

Rainey (1997)    - Burocracia; 
   - Longa duração de reuniões 
diárias; 

Perguntas: 02 e 04.  

Abel (2017)    -  Cultura organizacional 
resistente;  
- Burocracia prevalece. 

Perguntas: 01 e 02. 

Agostinho (2015) - Cultura organizacional 
resistente;  

   - Burocracia.  

Perguntas: 01, 02 e 07.  

Feitosa (2016)    -  Burocracia; 
   -  Comodismo; 
   -  Cultura organizacional 
resistente. 

Perguntas: 01 e 02.  

Vacari (2015)   -  Dificuldades com a cultura 
organizacional. 

Perguntas: 01 e 02. 

De Paula (2017)   -  Dificuldade de adaptação. Perguntas: 04 e 05. 

Soares (2011)   -  Dificuldades com a cultura 
organizacional; 
   -  Burocracia. 

Perguntas: 01 e 02.  

Souza (2015)    -  Escopo fixo; 

   -  Problemas de entendimento e 
regras. 

Perguntas: 7 e 8.  
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Fonte: Adaptado de Agostinho (2015). 

 

 

5. METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi de natureza qualitativa, pois o método escolhido foi a revisão 

bibliográfica com coleta de dados realizada através de entrevistas para constituir esta 

pesquisa de campo (YIN, 2015). 

Esta escolha justifica-se pela constatação de que a pesquisa de campo é a ideal 

quando o problema da pesquisa traz questões como as seguintes: “como?” ou “por 

quê?”, ou seja, quando o pesquisador não tem inteiro domínio do que será dito ou 

também quando o foco do estudo é um fenômeno contemporâneo. Ela será 

exploratória segundo classificação de Yin (2015).  

Outro aspecto importante é que esse tipo de pesquisa qualitativa é uma opção 

viável e adequada, pois é reconhecida como uma das possibilidades de analisar 

fenômenos sociais em diversos ambientes. Por isso, a análise qualitativa deverá ser 

feita de modo integrado, isto é, o pesquisador precisará estar  comprometido  para 

conhecer, recolher e analisar os fatos e todo o discurso que os cerca, observar 

atentamente o ambiente, o comportamento e a postura de cada entrevistado e, em 

alguns casos, acompanhar sua rotina de trabalho para conseguir assim compreender 

os projetos que desenvolve/gerencia com dificuldades e facilidades (GODOY, 2005).  

Assim será viável traçar um perfil dos entrevistados, pensar e analisar cada 

pergunta e perceber como a entrevista deverá ser conduzida para obter o máximo de 

informações necessárias para a chegar aos melhores resultados (GODOY, 2005). 

É importante lembrar que durante a pesquisa, a cada entrevista poderão surgir 

novas perguntas assim como novas dúvidas ou sugestões. Outro aspecto que deve 

ser observado e considerado é que ao contrário do que acontece nas pesquisas 

experimentais nos levantamentos nos quais os procedimentos analíticos são (ou 

podem ser) definidos antecipadamente, o desafio principal (e, em muitos casos, a 

grande motivação do estudo)  reside no fato de que não há fórmulas, conceitos  ou 

ideias  predefinidas. Assim, afirma-se, em geral, que a análise dos dados na pesquisa 

qualitativa, a experiência e o modo de conduzir o processo do pesquisador é, em 



 

50 
 

                                                                                                                                                
 

grande parte, fundamental para os resultados obtidos (GODOY, 2005). 

 

5.1 Coleta de Dados 

O tratamento de dados foi realizado através de entrevistas confirmando (ou não) 

a hipótese inicial após rigorosa análise do pesquisador seguida de: diagnósticos, 

conclusões e proposições (GODOY, 2005; YIN, 2015). 

Após a pesquisa realizada no Referencial Teórico foi utilizada uma matriz de 

categorias a partir dos princípios dos métodos ágeis descritos por Summerville (2011). 

São temas para estruturar as perguntas das entrevistas a partir da implantação e 

dificuldades das Metodologias Ágeis no serviço público. Pretende-se comprovar que 

a teoria citada tem relevância e excelentes resultados.  Foram entrevistados 

profissionais da administração pública. 

Também, foi elaborada a partir das leituras realizadas uma tabela (ver tabela 2) 

em que foram identificadas as respostas para o problema da dissertação. A partir 

desta tabela e do texto de Summerville (2011) as perguntas foram criadas. 

Inicialmente eram mais de 20. Foram excluídas as semelhantes, restando oito 

perguntas em quatro grupos temáticos que serão apresentados no capítulo 5. 

A metodologia utilizada foi descrita e relacionada com o trabalho de entrevistas, 

construído a partir do Referencial Teórico. A pesquisa foi realizada aplicando o modelo 

de entrevista semiestruturada. Além disso, é importante ressaltar que todos os 

entrevistados têm experiência comprovada em área relacionada ao tema da 

dissertação. Elas foram previamente autorizadas por eles e pelo órgão em que 

trabalham, apenas pediram para não citar o nome da instituição. Todos trabalham em 

empresas brasileiras públicas.    

 

5.2 Tratamento dos Dados  
 

Neste sentido, foi realizado um diagnóstico do processo envolvido na aplicação 

da metodologia ágil no setor público com o objetivo de analisar e discutir 

possibilidades de aperfeiçoamento para o processo. Foram realizadas entrevistas com 

gestores responsáveis (direta e indiretamente) por este processo e demais atores e 
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os dados analisados de modo a complementar à revisão bibliográfica (KEINERT, 

1992). 

Esta seção apresenta a análise realizada dos dados coletados nas entrevistas. 

Partes das entrevistas foram transcritas com a autorização dos órgãos solicitados e 

dos entrevistados. Como sugerem Freitas e Janissek (2000) o pesquisador deve 

desenvolver um plano ou esquema através do qual o leitor poderá verificar com 

clareza as observações da análise dos dados qualitativos.  

Para a pesquisa, foi selecionada população de profissionais de tecnologia da 

informação, que trabalhem ou tenham trabalhado nessa área de atuação, no Setor 

Público, onde as pessoas tenham contato e conheçam o tema gerenciamento ágil de 

projetos, dessa forma, eliminamos entrevistas de pessoas que desconhecem o 

assunto, e poderiam gerar informações erradas, a respeito da temática em estudo. 

 

6. RESULTADO DAS ENTREVISTAS  

 

Com o objetivo de encontrar experiências que se alinhassem com o Referencial 

Teórico, foram realizadas 15 entrevistas com profissionais de empresas públicas, 

privadas e de economia mista com vivência na implantação de metodologias ágeis no 

setor público e pelo menos 3 anos de experiência e contato com esses métodos de 

gestão. 

Nesta seção, serão expostos apenas os resultados das entrevistas realizadas. 

Esses resultados foram agrupados em quatro blocos com o objetivo de estruturar 

melhor as informações que serão posteriormente analisadas. Desse modo, cada bloco 

trata de um problema referente às dificuldades das metodologias ágeis no setor 

público brasileiro. Cada categoria foi agrupada a partir dos resultados das entrevistas. 

 
 
6.1 Cultura Organizacional: sobre o modelo formal e burocrático do setor 
público brasileiro 
 
 

Foi possível encontrar um padrão de respostas para as perguntas referentes à 

cultura organizacional – um grande obstáculo à implantação de projetos que utilizam 

estratégias de inovação. 

Segundo o E10, com dez anos de experiência na implantação de metodologias 
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ágeis e 05 deles no setor público, afirma que conforto e estabilidade são componentes 

de uma cultura que conserva velhos hábitos: “Boa parte das pessoas que procuram o 

serviço público procuram conforto. Conforto é o oposto da agilidade. Para abraçar 

mudanças virão dificuldades”.  

Extremamente difícil levar agilidade para o serviço público onde há rigidez e 

controle” ideia semelhante à do E15, a partir de seus mais de dez anos de experiência 

com metodologias ágeis no setor público, que “O setor público é muito conservador. 

As pessoas buscam estabilidade, salário”.  

Maturidade e comprometimento da equipe também são fatores determinantes 

da cultura organizacional para o E11, que há apenas dois trabalhando com 

metodologias ágeis no setor público percebe as dificuldades: “Além da cultura 

organizacional favorável às MA, a equipe precisa ser madura”. Segundo ele, muitos 

profissionais jovens conhecem as MA, mas tem dificuldade em se concentrar em um 

aspecto apenas e há certa dificuldade em compreender o valor do Manifesto Ágil:   

 

“No serviço público se valoriza muito a documentação. Talvez por questões 
contratuais ou jurídicas. Processos rígidos. Isso acaba sendo um problema 
para o uso de MA. Não que você não vá ter nenhum tipo de documentação, 
mas eu sou a favor de uma documentação que agregue valor. Documentar 
regras importantes do produto que está sendo feito” (E11).  
 
 

Há, portanto, dificuldades para modificar e intervir na cultura organizacional: 

“Mudança de pensamento é mais difícil no setor público, porém, quando se consegue, 

acaba sendo muito significativo. É preciso provar que inovação é algo bom” (E1 e E3). 

Outro aspecto relevante foi levantado pelo E2 que há 4 anos trabalha com 

metodologias ágeis no setor público: a relação estreita entre a cultura organizacional 

e a burocracia: “Para resguardar, para garantir que aquilo que eles pediram para a 

empresa foi entregue.” E ressalta que há uma distância entre a teoria/formação e 

exigência de conhecimentos que estão bem distantes da prática”: “No caso do banco 

são pessoas que passaram no concurso para TI, mas não tem experiência em 

desenvolvimento de software”. 

 O E8, também com quatro anos de experiência, traz a dificuldade em ser efetivo 

em meio à tanta papelada: “Burocracia. Se pensa muito mais em ser eficiente do que 

em ser efetivo. Não se traz o cliente para fazer o processo. O cliente tem que se 

adequar ao sistema. O primeiro item do ágil é um desafio no serviço público” (E8).  
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O E4, Gerente de Projetos de uma empresa do setor público, trabalhando há 3 

anos com metodologias ágeis, explica a dificuldade de trocar um modo “fechado” de 

trabalhar por um processo mais ágil e fragmentado. É o caso da MA: “Quando a gente 

fala de cultura, a nossa cultura não tem esse costume de experimentar devagar. Quer 

tudo rápido”.   

 No que se refere aos contratos, eles são uma espécie de “ marca da empresa 

pública, que te amarra ao cliente formalmente” (E1), participou da implantação da 

metodologia Scrum em empresa pública de saneamento  e trata-se de uma estrutura 

além de rígida, de longa duração, o que não está de acordo com o mercado sempre 

dinâmico, como explica o E3 que trabalha na administração direta em diversos 

estados brasileiros: 

 

“É muito forte a questão do contrato e tem o seguinte: é unânime. Como é 
que é que vou assinar isso e daqui a dois, três anos cai numa auditoria ou 
como é que vou fazer isso se não tem nada assinado em tribunal de contas 
nem no produto do futuro” (E3). 

 

 A burocracia é, portanto, uma grande barreira à agilidade. Perde-se tempo de 

todos os envolvidos - profissionais e clientes - em um processo lento:  

 

“Quem administra o serviço público ainda não entende o que é agilidade. A 
ferramenta só libera o pagamento com documentação, um manual de 450 
páginas é um marco para o governo. No ágil é o contrário. A gente pega o 
cliente / usuário e traz para perto da gente. Explica, esclarece” (E3).  
 
 

 O E10 realiza consultoria para os governos em diferentes esferas e resume 

esta relação documentação- contratos- burocracia- lentidão como:  

 

“Quem não quer promover a mudança no setor público, quer trabalhar em 
atividades confortáveis, e o que é confortável em software? Documentar, 
registrar o que o software fez”.  

 

 

6.2 Contratação: sobre os riscos na contratação de serviços utilizando 
metodologias ágeis 

 
 

 Após questionados sobre as dificuldades que a cultura organizacional no setor 
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público cria para a implantação de novas técnicas e ideias- em especial as 

metodologias ágeis- ou seja, se é viável a contratação de desenvolvimento de 

software utilizando metodologias ágeis, na Administração Pública- as respostas foram 

variadas, sempre relacionadas com as dificuldades apontadas anteriormente.  

 O E1 destacou a necessidade e a dificuldade no setor público de buscar ou 

facilitar a colaboração do cliente:  

 

“Ainda fala mais alto a questão do contrato. Como se num trabalho de um 
setor muito fiscalizado as pessoas tivessem receio de estar fazendo coisas 
que não são corretas. O contrato é uma marca da empresa pública te 
“amarrando” ao cliente” (E1).  

 

Já o E15 acredita que é possível utilizar metodologias ágeis no setor público com 

algumas adaptações: “fazendo como na abordagem do pagamento trimestral por 

sprints não fica em desacordo com a lei e acredito ser possível aplicar”, isto é, é 

preciso por um lado, compreender as especificidades do setor público como 

exemplifica o E8 ao afirmar que ainda há entraves que inviabilizam este processo 

novo: 

 

“De jeito nenhum. Aqui tem planejamento de 2015 a 2020. Neste período o 
judiciário tem 3 gestões (de dois em dois anos muda). Claro que ele é furado. 
Cada gestor muda o planejamento.”  

 

Além disso, no setor público ainda se utiliza a multa como espécie de “punição a 

algo / item que não foi cumprido em um contrato fechado, inflexível: “multa não se 

viabiliza. A negociação é como se a empresa pública e clientes estivessem em 

campos opostos”. 

 Para o E9 que trabalha há 11 anos com metodologias ágeis e tem uma empresa 

de consultoria que atua junto às empresas do setor público, além de experiência como 

servidora pública, afirma que é possível e já existem exemplos bem-sucedidos: 

 
“No serviço público a contratação, o foco é ganhar dinheiro ao invés de fazer 
as pessoas aprenderem. O sistema já está corrompido. Muitos órgãos 
públicos controlam o ágil, mas não colocam ninguém para acompanhar. Um 
exemplo positivo é o Serpro (ágil em todos os setores). O ágil tem como dar 
certo no serviço público” (E9).  
 
 

 Segundo o E6, a empresa pública precisa estar preparada para trocar um 

processo fechado e com prazos fixos por um processo de troca, de diálogo e 
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cooperação no qual a burocracia seja substituída pela rapidez em ouvir o cliente e 

realizar as alterações por eles solicitadas: 

 

“Se o cliente está disposto a comprar essa briga, realmente fica engajado e 
colabora. Dá certo sim! Eles não estão preocupados com os riscos. Se a 
empresa está dizendo que é ágil mesmo que o cliente não colabore. A 
empresa que se vire. Nas licitações elas pedem mais” (E6). 
 
 

E explica que a empresa que se declara ágil, precisa ser realmente ágil para 

encarar esse desafio até o final:  

 

“Com negociação de contratos, quando a empresa quer ganhar o contrato, 
existem clausulas e ninguém está preocupado se o cliente é ágil, se a 
empresa está preparada para ser ágil” (E6). 

 

 Por fim, para o E14, trabalha com treinamento e implantação do ágil em um 

banco do setor público entende que é preciso saber separar em quais situações o ágil 

pode ser aplicado:  

 

“Sim, a contratação é possível se realizada desde o início. Como iremos 
separar onde o ágil cabe e onde não cabe. Ágil não pode ser panaceia, não 
é a resposta para todos os males” (E14).    

 

 É preciso que empresas que adotem metodologias ágeis estejam preparadas 

e conheçam o setor público, a legislação vigente e o funcionamento da empresa com 

a qual irão trabalhar a fim de estabelecer uma parceria segundo os entrevistados. 

 
6.3 Formação e conhecimento: sobre a formação, interesse e motivação para 
aplicação da metodologia ágil 
 
  

Será que os profissionais do setor público conhecem as metodologias ágeis? 

Será que os profissionais de TI, do serviço público, conhecem e aplicam em algum 

projeto essas metodologias? Ou pelo conforto / comodidade profissionais com muitos 

anos de experiências não se atualizam?  Essas são dúvidas decorrentes da pergunta 

sobre formação.  

 Para o E1 “é difícil ver a motivação de mudar no funcionalismo público, 

normalmente as cabeças estão fechadas para a inovação. A inovação é sinônimo de 

setor privado”.  
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 Na opinião do E9, o setor público não estimula a agilidade, a inovação, nem o 

risco: “Como o órgão público estimula a estudar a agilidade? 70% dos indivíduos que 

estão no setor público querem equilíbrio, comodidade e garantia. Se eu não vejo 

necessidade não vou fazer” e resume bem os itens anteriores: “No serviço público as 

máquinas são obsoletas; as pessoas desmotivadas; se preenche muitos formulários 

e não tem um totem”.  

Já para o E5 não falta conhecimento, mas vontade de mudança, o que faz com 

que alguns conteúdos e técnicas caiam no esquecimento: 

 

 “Sim. São porque gestores têm esse conhecimento, mas a maioria está 
amarrado ao cronograma em Excel. Poucas pessoas entendem o que é um 
Sprint (...). Muitos tem uma certa idade e não fizeram reciclagem” (E5). 

 

Para o E3 é preciso explicar o que será feito, como será o processo, como será 

trabalhar com metodologia ágil e, assim, trazer novos conhecimentos: “Qualquer 

atividade que a gente venha a fazer como empresa seja pública ou privada precisa 

dar meios para que ela aconteça. Um deles é trazer conhecimento. Preparar e 

capacitar as pessoas, ideia que vai ao encontro às palavras do E6 de que o cliente 

precisa entender para participar: “Sim. Acredito que sim. Nas empresas que tive às 

vezes o cliente precisa ser treinado para isso. Eles ganharam entendimento teórico e 

isso ajudou bastante.” O E15 acredita que não falta conhecimento ou informação. 

Falta a prática:  

 

“Não. Hoje em dia o conhecimento espalha muito rápido. O que falta é 
experimentação; falta prática. No serviço público existe a cultura da aversão 
à experimentação porque as pessoas pensam: porque vou usar isso, sempre 
fiz como faço e nunca tive problemas” (E15). 

 

 Por último, o E8 discordou dos anteriores ao afirmar categoricamente que há 

um desconhecimento completo das metodologias ágeis no setor público apenas 

servindo à área de tecnologia da informação: “As pessoas não sabem o que é isso. É 

algo que ficou restrito na TI e poucas TIs têm domínio sobre isso.” 

 
 
6.4 Escopo: Sobre como trabalhar o escopo usando metodologias ágeis  
 
 
 O escopo fixo em um projeto com metodologias ágeis é uma dúvida ou um 
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desafio para a empresa contratada e para a contratante (neste caso, uma empresa 

pública). Também, foi verificado se o levantamento dos requisitos que compõe o 

escopo do produto em projeto que utiliza as metodologias ágeis minimizam os 

problemas de entendimento em relação ao produto final, com o cliente. O E11 tem 

uma visão positiva no que se refere às metodologias ágeis com um escopo fixo, isto 

é, trabalhar de modo flexível com um projeto mais fechado: 

 

“As práticas ágeis podem ser aplicadas a qualquer coisa, a qualquer tipo de 
escopo. Uma coisa ou outra se modifica durante o projeto”.  Por isso, 
segundo ele, elas minimizam os problemas entre clientes e o produto final: 
“Ajudam com certeza, mas não são o ágil. O design thinking por exemplo 
também. Ajudam a ajudar o cliente” (E11). 
 

 Na mesma linha de raciocínio, o E8 vê a possibilidade de adaptações, mesmo 

em um escopo fixo: “Você vai ter que fatiar esse escopo e assim já tem o pensamento 

ágil e escopo fixo não quer dizer que você não vai poder mudá-lo”.      

 Já o E7 entende que com o escopo fixo pensar em um trabalho com inovações 

no qual não se sabe bem quais caminhos serão percorridos, quantas alterações serão 

realizadas até o produto final e trabalhando com a proximidade do cliente é um 

desafio: “Sim. Quase tudo é possível, mas acho que o escopo fixo é complicado. Gera 

muito estresse. Contrato ao invés da colaboração.” Como explica o E10:  

 
“Possível é. O problema são as barreiras. Convencer as pessoas de que é 
possível. Primeiro você tem que desenhar, simplificar e convencer para o 
gestor comprar essa ideia. Fazer um piloto. Difícil é convencer o outro lado” 
é o que pensa o E5. Trata-se de um trabalho duplo de conscientização e 
conhecimento. E completa: “Com certeza! Claro! Aproxima a expectativa da 
realidade e evita que se desperdice muitas horas de trabalho”. 

  

O E10 vê alguns problemas em uma prática, muitas vezes, superficial: “É 

possível usar práticas de MA e escopo fixo para garantir alguns dos valores da 

agilidade. É o que o mercado mais faz”. Em alguns casos, o nome que se dá ao 

método é de ágil, mas a prática esbarra na burocracia e na rigidez do contrato.  

A diferença entre as metodologias ágeis e os métodos tradicionais (WaterFall 

ou Cascata) é apresentada pelo E9 como estruturas completamente distintas: “O 

escopo é o objetivo do ágil. Seja para atender um novo produto, serviço. Se muda o 

objetivo muda o projeto. Diferente do cascata com escopo fixo do início ao fim”. Em 

relação ao produto final afirma que a proximidade com o cliente é muito relevante: 

“Diminui se eu conseguir ter contato com o cliente. Se eu continuo vendo uma 
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ferramenta entre eu e o cliente ela não vai ajudar. É preciso o contato físico mesmo 

que seja uma vez por mês” (E9). 

 

Para o E14 são duas práticas incompatíveis: 

 

“Não porque o escopo fixo não funciona em ambientes que requerem 
adaptação. Usamos ágil quando o problema não é inteiramente conhecido, 
nesse caso, fazemos uma abordagem anterior com design thinking ou design 
sprint ou quando o problema é conhecido e a solução não. E em qualquer 
um dos casos não existe escopo fixo” (E14).   

 

7. ANÁLISE E DISCUSSÃO  

 

Este capítulo tem por objetivo a análise dos resultados apresentados no anterior, 

de modo que confronte as informações das entrevistas com as citadas no referencial 

teórico e no quadro elaborado no mesmo, em que as referências são relacionadas a 

cada categoria/pergunta elaborada. 

Os resultados da pesquisa foram segmentados em quatro blocos referentes às 

situações que interferem na implantação das metodologias ágeis no setor público: 

Cultura organizacional: sobre o modelo formal e burocrático do setor público brasileiro; 

Contratação: sobre os riscos na contratação de serviços utilizando Metodologias 

Ágeis; Formação e conhecimento: sobre a formação, interesse e motivação para 

aplicação da metodologia ágil; Escopo: Sobre como trabalhar o escopo usando 

Metodologias Ágeis.  Assim, a análise dos resultados segue a mesma lógica de 

organização do capítulo 5 com objetivo de facilitar a compreensão e a relação entre 

as categorias em que as perguntas foram agrupadas e os resultados obtidos. 

 

7.1 Cultura Organizacional: sobre o modelo formal e burocrático do setor 
público brasileiro 

 

A cultura organizacional no setor público brasileiro apresenta inúmeros desafios 

para a implantação de qualquer tipo de inovação - incluindo assim - as metodologias 

ágeis. Os resultados demonstram que a burocracia (FEITOSA, 2016; AGOSTINHO, 

2015) é um dos principais obstáculos a uma nova prática em que projetos possam ser 

modificados, adaptados e corrigidos com rapidez (LIMA, 2012).  
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É comum a preocupação em resguardar e documentar cada passo novo, cada 

etapa superada em arquivos que poderão ser consultados futuramente (SOUZA, 

2015). Neste ambiente engessado, a inovação e a mudança ocorrem com lentidão. 

Sem a participação do cliente em um projeto de longo prazo, a probabilidade de erros 

e inadequação ao que foi pedido aumenta significativamente (FEITOSA, 2016).  

Por isso, segundo Soares (2011) e Rainey (1997) é preciso conhecer 

previamente a empresa e sua respectiva cultura organizacional / fatores 

ambientais/leis e limitações para criar estratégias específicas que gradualmente 

facilitem a introdução de metodologias ágeis conforme ressaltado por todos os 

entrevistados.   

Neste contexto houve um alinhamento entre os autores do referencial teórico 

com o conteúdo das entrevistas, destacam-se também as seguintes características:  

proatividade e colaboração desigual entre os membros da equipe;  falta de 

envolvimento de parte da equipe;  cultura organizacional resistente;  burocracia 

prevalece;  estouro de prazos negociados; pouca transparência e comunicação dentro 

da equipe (LIMA, 2012; MELO e FERREIRA, 2010; ABEL, 2017). 

 

 

7.2 Contratação: sobre os riscos na contratação de serviços utilizando 
metodologias ágeis  

 

Dentro desta cultura organizacional burocrática, questiona-se a viabilidade de 

metodologias ágeis no setor público. De Paula (2017) e Vacari (2015) apontam a 

dificuldade para adaptar a metodologia ágil ao setor público, dada a especificidade do 

mesmo com contratos fechados e planejamento a longo prazo. Um dos entrevistados 

citou sua empresa que cria planos para cinco anos, o que, neste período, há 

mudanças internas e externas (governamentais) que não estão previstas ali em um 

documento longo e teórico. Nos contratos há também multas e punições para erros 

ao invés da interação constante entre o cliente (empresa pública) e a empresa 

contratada. No caso de a própria empresa pública adotar o Ágil, já há exemplos de 

sucesso como o Serpro, citado por dois dos entrevistados (Agostinho, 2015).   

De qualquer modo, o cliente precisa entender o processo, se comprometer com 
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o mesmo e participar constantemente de reuniões e apresentações agregando valor 

ao mesmo e diminuindo assim futuros problemas que desperdiçam tempo e 

orçamento (DE PAULA, 2017).  

 

7.3 Formação e conhecimento: sobre a formação, interesse e motivação para 
aplicação da metodologia ágil  

 

 No que se refere à formação dos profissionais de TI e outros profissionais, as 

respostas foram variadas. Para alguns as informações são de fácil acesso. O que falta 

é o interesse em conhecer e aplicar algo novo (SANTOS et al, 2010).  

 Comodidade, garantia, estabilidade são valores enraizados na cultura 

organizacional do setor público, que impedem o conhecimento e o desenvolvimento 

destas metodologias. Embora muitos órgãos governamentais invistam na educação 

continuada, ideias novas ainda encontram resistência (COELHO, 2011).  

 Para os que já tem o conhecimento formal ou acadêmico falta a prática e a 

motivação para iniciá-la. Para tanto é preciso eliminar a subjetividade nas estimativas; 

incluir pequenos intervalos entre as sprints; vencer as dificuldades em manter as 

interações; evitar ou diminuir as interferências que atrapalham as reais prioridades 

(CUNHA, 2012). 

 

7.4 Escopo: sobre como trabalhar o escopo usando metodologias ágeis   

 

Foi possível identificar fatores como: o escopo como limitador ou fator que 

impossibilita a implantação da metodologia ágil por diversos motivos, como: mudança 

de rumo no desenvolvimento no meio de uma sprint; não obediência ao papel do 

Scrum Master; brusca e repentina alteração no sistema próximo ao prazo de entrega; 

cobranças do cliente diretamente ao time são fatores determinantes deste processo 

que podem levá-lo ao sucesso ou não (MELO e FERREIRA, 2010).  

O escopo fixo também pode produzir indefinições nos requisitos devido à 

ausência do Product Owner. Assim, os envolvidos não sabem quanto do sistema este 

sendo desenvolvido, levando à queda na qualidade do código-fonte. Por fim, o escopo 
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fixo não combina com testes frequentes que evitariam erros em diversos níveis 

(SZABO e SCHWEITZER, 2010).   

 Por fim, o escopo fixo poderá criar problemas de entendimento e regras. Para 

alguns dos entrevistados é inviável trabalhar com escopo fixo e inovação. Ou se segue 

algo previamente determinado ou se cria e modifica durante todo o processo (SOUZA, 

2015).  

No que se refere ao produto final, a participação do cliente é determinante. Ele 

que será o usuário poderá sugerir novos itens e levar à retirada de outros que são 

desnecessários. Reuniões rápidas e com frequências são fundamentais para criar 

essa rotina de troca de ideias, críticas, sugestões e compartilhamento de informações 

levando o projeto / produto a ir se constituindo com as funcionalidades desejadas pelo 

cliente ao final do processo. Quanto mais complexo, longo e de custo elevado, maiores 

devem ser a quantidade destes momentos de conversa, de análise e de atuação 

conjunta (AGOSTINHO, 2015).  

 

8. CONCLUSÃO  

 

Identificar, analisar e discutir os limites da implantação das metodologias ágeis no 

Setor Público brasileiro- na administração direta- foi o principal objetivo desta 

dissertação, partindo de uma análise comparativa com os conceitos encontrados no 

Referencial Teórico e entrevistas semiestruturadas.  

Desse modo, as palavras–chave: organização publica; ágeis; inovação e software 

foram o ponto de partida para a pesquisa em plataformas acadêmicas, ampliando o 

conhecimento sobre gerenciamento ágil de projetos no Setor Público brasileiro. 

Além disso, foram apresentados de forma organizada e sintética fatores 

determinantes para a implantação de métodos ágeis em organizações públicas (na 

prática) a partir de entrevistas realizadas com diferentes atores do setor público, 

privado e de economia mista que relataram suas experiências e dificuldades (com e 

no setor público) na elaboração e implantação de projetos com metodologias ágeis 

,com o intuito de encontrar elementos comuns entre seu discurso e o Referencial 

Teórico.  
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Em seguida, foram descritos e analisados os resultados encontrados a partir de 

categorias que relacionassem resultados empíricos e teóricos acerca do uso de 

métodos ágeis das organizações públicas, isto é, das entrevistas semiestruturadas 

com perguntas relacionadas com o tema escolhido.  

A pesquisa contemplou apenas profissionais que atuam no mercado brasileiro com 

a finalidade de compreender e analisar diferentes interpretações e vivências da 

aplicação da metodologia ágil no setor público nacional, estabelecendo uma espécie 

de panorama de suas principais características, dificuldades, desafios, expectativas e 

avanços, formando uma diversidade de ideias, sugestões e exemplos relatados. 

Foi possível identificar ideias, sugestões e impressões a partir das experiências 

compartilhadas pelos entrevistados bem diversificadas no que se refere à implantação 

da metodologia ágil no setor público- desde os mais otimistas que já percebem um 

movimento ágil no referido setor até os que encaram a burocracia e a cultura 

organizacional como grandes desafios e obstáculos à esta inovação metodológica. As 

metodologias ágeis são o “futuro” do setor público, embora já ocorram experiências 

de sucesso como o Serpro. Também, foi possível concluir que tanto na administração 

direta quanto na indireta as dificuldades são as mesmas. 

Por isso, pode-se afirmar que os projetos que aplicaram a metodologia ágil 

passaram a ser encarados sob uma nova perspectiva, na qual o uso das práticas e 

princípios ágeis são sustentados por inúmeros fatores: interação com o cliente, 

flexibilidade ainda que em projetos com escopo fixo, entre outros. Assim é possível 

desenvolver maior capacidade de adaptação, mais transparência nas fases dele, além 

de manter, apoiar e assegurar a melhoria contínua do processo e do time.  

Este trabalho trouxe como contribuição uma pesquisa bibliográfica com artigos, 

teses e livros recentes, que serviram para embasar as principais dificuldades citadas 

pelos entrevistados para a implantação de metodologias ágeis no setor público.  

Com relação a possíveis pesquisas futuras, sugere-se a elaboração de trabalhos 

que analisem com maior profundidade o impacto da implantação de metodologias 

ágeis em uma cultura organizacional burocrática na medida em que os resultados do 

presente estudo indicam, em diversos momentos, o fato de que as relações entre a 

empresa contratada e o cliente (setor público) precisam se desenvolver mais, 

ampliando a interação, a troca de ideias - característica essa indissociável das 
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metodologias ágeis.  

 Uma segunda sugestão para estudos futuros é a ampliação do escopo do 

presente trabalho com o objetivo de identificar se as metodologias estão sendo 

aplicadas no setor público, enumerando e especificando experiências de sucesso.  
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APÊNDICE I 
Relação de perguntas constantes nas entrevistas 

 

 
TÓPICO TEÓRICO 

(Metodologias Ágeis) 
 

 
       PERGUNTA 

 
EXPECTATIVA COM 

RELAÇÃO À 
RESPOSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura Organizacional: 
Sobre o modelo 

formal e burocrático 
do Setor Público 

brasileiro 

 

 

 
1. Como você avalia a 

relação do uso de 
processos e 

ferramentas no Setor 
Público, ao invés de 

privilegiar as interações 
entre os indivíduos? 

-------------------------------- 
 

2. Como você avalia a 
relação de valor entre 
ter uma documentação 

abrangente ou 
entregas do produto 
funcionando a cada 

ciclo? 
--------------------------------- 

 
3- Como você avalia a 

relação entre a 
priorização da 

colaboração com o 
cliente e a negociação 

dos contratos? 
 

-------------------------------- 
 

4- O planejamento 
detalhado do projeto, é 
mais importante do que 

a capacidade de 
adaptação às 
mudanças? 

 
 
 
 
 

 
Expectativa: Identificar se 

os processos e 
ferramentas são mais 

valorizados que as 
interações e as 

pessoas. 
 

 
--------------------------------- 

 
Expectativa: Identificar se 

a documentação é mais 
valorizada do que o 

produto em 
funcionamento. 

 
--------------------------------- 
 
Expectativa: Identificar se a 

negociação dos 
contratos é considerada 
mais relevante do que a 
colaboração com o 
cliente. 
 
-------------------------------
- 

 
Expectativa: Identificar se 

o planejamento é mais 
importante do que a 

capacidade de 
adaptação e resposta à 
mudança nos projetos. 
Se a negociação dos 

contratos é 
considerada mais 
relevante do que a 
colaboração com o 

cliente.   

 
Contratação: Sobre os 

riscos na contratação 
de serviços utilizando 
metodologias ágeis 

 

 
5. É viável a contratação 

de desenvolvimento de 
software utilizando 

metodologias ágeis na 
Administração Pública? 

 
Expectativa: Identificar a 

viabilidade e formas de 
contratação de serviços 

de software, para 
desenvolvimento 
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utilizando métodos 
ágeis. 

 

 
Formação e 

Conhecimento: Sobre 
a formação, interesse 

e motivação para 
aplicação da 

metodologia ágil 

 
6. Sobre o nível de 

conhecimento a 
respeito das 

metodologias ágeis no 
Setor Público, pode ser 
uma razão limitadora 

de sua aplicação? 
 

 
 

 
Expectativa: Identificar se 

o conhecimento sobre 
as metodologias ágeis 
pelas pessoas atuantes 
no Setor Público ainda 
é limitado e impede 
uma maior abrangência 
na aplicação. 

 
Escopo: Sobre como 

trabalhar o escopo 
usando metodologias 

ágeis 
 
 

 
7. Sobre o escopo, é 

possível trabalhar com 
metodologias ágeis em 
projetos de escopo 
fixo? 

 
-------------------------------- 
 
8. Sobre requisitos e 

escopo do produto, as 
metodologias ágeis 
minimizam os 
problemas de 
entendimento em 
relação ao produto 
final, com o cliente? 

 

 

 
Expectativa: Identificar se 

o escopo é limitador 
para trabalhar com 
metodologias ágeis no 
Setor Público.   
-------------------------------
-- 

 
Expectativa: Identificar se 

o uso das metodologias 
ágeis, ajudam a 
diminuir as falhas de 
entendimento durante o 
projeto. 

 
 

 Fonte: Elaborado pelo autor.  
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APÊNDICE II 
 

ENTREVISTADO  TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA COM 

METODOLOGIAS ÁGEIS 
(EM ANOS) 

TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA COM 

METODOLOGIS ÁGEIS 
NO SETOR PÚBLICO 

(EM ANOS) 

E1 03 03 

E2 04 04 

E3 09 4,5 

E4 03 02 

E5 06 06 

E6 03 03 

E7 04 04 

E8 04 04 

E9 11 04 

E10 10 05 

E11 06 02 

E12 15 05 

E13 10 10 

E14 10 10 

E15 10,5 10,5 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Entre os entrevistados constatou-se que todos têm, no mínimo, três anos de 
trabalho/ experiência com Metodologias Ágeis e apenas 10 por cento deles tem 

mais de dez anos de experiência. 
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Quando perguntados sobre sua experiência com Metodologias Ágeis no Setor 
Público, a maior parte dos entrevistados têm entre 2 e 5 anos, e apenas 20 por 
cento entre 6 e 10 anos, o que demonstra a ideia de que no Setor Público ainda 

há resistência a este tipo de Metodologia. 
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Os entrevistados tiveram experiência em projetos em todas as regiões do 
Brasil, o que demonstra a aplicação abrangente das Metodologias Ágeis no 
país. Os projetos, em sua maioria, foram de pequeno e médio portes, quanto 

ao seu investimento e duração. 
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Entre os entrevistados há certa variedade de áreas de atuação, o que contribui 
diretamente para a elaboração do trabalho, bem como, suas considerações 

finais na medida em que cada um apresenta suas experiências, ideias e 
propostas.  
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Entre os entrevistados predominou o gênero masculino, embora esta 
informação não seja determinante para as conclusões da pesquisa.  

 

 
 

Houve um equilíbrio entre os participantes – Administração Direta e Indireta. 
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