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RESUMO

As empresas de tecnologia precisam possuir um diferencial competitivo para se
sobressair as demais, pois estão inseridas em um mercado altamente competitivo. As
organizações estão muito preocupadas com as influências externas do mercado, mas
também é importante que esse diferencial seja observado em características de dentro da
organização, como a motivação, produtividade e satisfação dos funcionários. Com o
surgimento da cultura ágil e consequentemente a criação do manifesto ágil, os processos
se tornaram menos burocráticos, mais participativos, com grupos multidisciplinares e auto
gerenciáveis. Hoje em dia são diversas as ferramentas que auxiliam a fazer a gestão dos
processos de desenvolvimento, destacando-se entre elas o SCRUM. A partir dessas
informações, surgiu a inquietação a respeito das possíveis contribuições da metodologia
ágil Scrum, com relação aos aspectos motivacionais de equipes de desenvolvimento, tendo
em vista essa busca pela vantagem de mercado. Para responder a esse problema de
pesquisa foi usada uma abordagem qualitativa, baseada nos estudos bibliográficos a
respeitos dos temas e a aplicação de entrevistas com empresas de tecnologia, da cidade
de Florianópolis, onde se entrevistou funcionários de empresas de tecnologia da
informação. Os resultados dessa pesquisa indicaram que ambas empresas adotam as
metodologias ágeis e as boas práticas do Scrum, porém adaptaram o método a realidade
das organizações, utilizando um pouco de cada metodologia, combinando, cruzando e
testando novas metodologias. Como conclusão foi percebido que a metodologia ágil Scrum
colabora positivamente com a motivação das equipes de desenvolvimento, devido a
autoridade que a ferramenta proporcionou a equipe, ao fato de quebrar tarefas macro em
micro, possibilitando a percepção de mais tarefas concluídas, por ajudar a manter o time
mais centrado nos propósitos primários da organização e pela multidisciplinaridade que
lhes é oferecida.

Palavras-chave: Scrum, Metodologia Ágil, Motivação.

ABSTRACT
Technology companies need to have a competitive strategy to stand out from the rest, as
they are part of a highly competitive market. Organizations are concerned about the external
influences of this market, nevertheless, it is also important that this differential is observed
in the organization’s characteristics, such as motivation, productivity, and employee
satisfaction. The emergence of the agile culture, and consequently the creation of the agile
manifesto, the processes became less bureaucratic, more participative, needing
multidisciplinary and self-managing groups. Nowadays, there are several tools that help to
manage the development processes, among them, stands out the SCRUM. After knowing
the scenario, It was raised a concern about the Scrum Methodology contributions for market
advantage, related to the motivational aspects of development teams. In order to respond
to this research problem, a qualitative approach was used, firstly based on Literature Review
regarding the main topics. After that, it was conducted interviews with employees from
technology companies in the city of Florianópolis. After analyzing the data, the results
indicate that both companies use Agile methodologies and good practices of Scrum, but
they adapted the method to the reality of the organization, using a little of each methodology,
combining, crossing and testing new methodologies. It was noticed that the agile Scrum
methodology collaborates positively with the motivation of the development teams, due to
the authority that the tool provides to the team. Breaking tasks macro to micro, bring the
perception of more tasks being completed, helping to maintain the team’s focus on the
primary purposes of the organization and the multidisciplinary offered to them.

Keywords: Scrum, Agile Methodology, Motivation.
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1. INTRODUÇÃO
No campo da tecnologia, existiam diversos processos de trabalho bastante
complicados, particularmente na área de desenvolvimento. Os ruídos na comunicação
entre cliente e os desenvolvedores geraram muitos retrabalhos e entregas de softwares
não funcionais. Visando garantir que o cliente recebesse exatamente aquilo que solicitou,
as equipes de desenvolvimento passaram a documentar todas as etapas do processo, a
fim de portar provas de que o resultado de seu trabalho ia de encontro as premissas
solicitadas. Por consequência, houve uma sobrecarga de documentos e burocracia nos
processos, que atrapalhavam a agilidade da produção. Esses processos ficaram
conhecidos como métodos pesados. (BECK, et. all., 2001)
Na intenção de gerir e planejar processos de trabalho complexos, foram criados alguns
instrumentos, que auxiliaram a simplificação dos procedimentos. Estes recursos serviriam
como parâmetros para transformar os métodos que antes eram pesados, cheios de
regulamentações, em métodos mais leves, que priorizassem a satisfação do cliente, que
se adequassem as mudanças oriundas da melhoria continua do software em
desenvolvimento e que fossem eficientes e funcionais. Este conjunto de diretrizes foram
sintetizados em 12 princípios, que foram organizados por um grupo de indivíduos que
criaram e publicaram o manifesto ágil (BECK, et. all., 2001).
Dentre as metodologias ágeis, está a ferramenta Scrum, que é utilizada por muitas
organizações que visam tornar seus processos de desenvolvimento menos complexos.
Segundo Brod (2013), o Scrum se diferencia das outras metodologias, por ser um conjunto
simples e eficaz de regras para maximizar resultados, gerando o mínimo possível de
sobrecarga administrativa, feita para equipes pequenas, de 5 a 10 colaboradores, e intervalos
curtos de trabalho chamados de sprints, com duração 1 a 4 semanas.

É muito importante, nos dias de hoje, em que a competitividade está crescendo
exponencialmente no mundo dos negócios, estar atento a satisfação pessoal de cada
colaborador da equipe de desenvolvimento. Dessa forma, é possível manter o bem-estar e
a satisfação do funcionário, criando a partir daí uma maximização de energia criativa e
desempenho no trabalho que, consequentemente pode contribuir com a melhoria da
posição da organização frente ao mercado.
Segundo DAVIS e NEWSTRON (1992). Embora algumas atividades humanas, possam
surgir sem a necessidade de motivação, quase todos os comportamentos são motivados
por uma causa. A motivação, dentro de uma organização é o grau de disposição que um
indivíduo tem para realização de suas tarefas.
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1.1. Justificativa
Quando as atividades diárias se tornam repetitivas, pode-se dizer que a equipe está em
uma rotina de trabalho. A maioria das pessoas passam, pelo menos um terço de suas vidas
exercendo atividades profissionais, portanto, quanto elas vivenciam experiências
reiterativas, elas estão suscetíveis a acabar se desmotivando com o passar do tempo.
Quando se trata de uma equipe de desenvolvimento, que trabalha com codificação
intensa, relações interpessoais, entregas de tarefas diárias e, por vezes, com jornada de
trabalho maiores que 8 horas, o desinteresse pode surgir ainda mais cedo.
Para evitar o desinteresse da equipe pelo trabalho é importante que o responsável pelo
time busque encontrar ferramentas que contribuam com a motivação. Cada pessoa se
motiva de uma forma diferente, mas algumas premissas e características se igualam. Por
exemplo: a possibilidade de ver os seus sonhos realizados que podem estar em palavras
ou gestos, no reconhecimento do trabalho bem feito, nos elogios, na possibilidade de
crescimento, na demonstração de compreensão e carinho, na importância da equipe, entre
outros (MEGGINSON; MOSLEY; PIETRI, 1998).
Nesse sentido, este trabalho tem a intenção de descobrir meios e ferramentas, que
possam ajudar as equipes de desenvolvimento a tornarem seus processos internos menos
exaustivos e corriqueiros. Uma dessas ferramentas que poderiam auxiliar nesse sentido,
podem ser as metodologias ágeis.
Durante a construção deste projeto, não foi encontrado uma análise que discutisse as
possíveis contribuições das metodologias ágeis para a motivação das equipes de
desenvolvimento. Devido a isso, buscou-se eleger uma metodologia ágil para se trabalhar
neste projeto de conclusão de curso.
Os resultados da pesquisa da VersionOne sobre metodologias ágeis, publicada no
início de 2013, mostra que o SCRUM e suas variantes são os métodos ágeis mais utilizados
(72% quando somados) por empresas do ramo da tecnologia, em áreas de
desenvolvimento, conforme figura abaixo:

20
Figura 1: Metodologias Ágeis mais usadas

Fonte: Version One 2015, 10th Annual State of Agile Report

Como base nisso, surgiu o interesse de descobrir se a metodologia Scrum pode
contribuir de alguma forma para a motivação de equipes de desenvolvimento.
Os resultados que serão obtidos nesta pesquisa, poderão contribuir tanto para as
organizações que aplicam a metodologia em seus processos de trabalho, quanto para o
curso de Gestão da Tecnologia da Informação, no IFSC, onde possivelmente poderá servir
como fonte de material teórico ou como atividades pedagógicas de ensino e aprendizagem
nas disciplinas de gestão de processos, modelagem de processos, empreendedorismo,
etc...

1.2. Definição do Problema
Tendo em vista que o Scrum e outras metodologias ágeis auxiliam no
gerenciamento dos processos empresariais, e de um outro lado, acredita-se que a
motivação dos colaboradores de equipes de desenvolvimento é um fator importante que
afeta os resultados e entregas das organizações, procurou-se responder ao seguinte
problema de pesquisa: De que forma a metodologia ágil Scrum contribuem com a
motivação de equipes de desenvolvimento em empresas de tecnologia?
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1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo Geral
Investigar se a metodologia Scrum contribui com a motivação de uma equipe de
desenvolvimento de softwares.
1.3.2. Objetivos Específicos
1. Conhecer e caracterizar as metodologias ágeis, com enfoque no Scrum;
2. Pesquisar as teorias e definições de motivação de equipes;
3. Definir parâmetros e diretrizes de análise das metodologias Scrum e aspectos
motivacionais de equipes de desenvolvimento;
4. Analisar as contribuições que a metodologia pode oferecer para equipes de
desenvolvimento.
1.4. Estrutura do Trabalho
Esta pesquisa está organizada em cinco capítulos. O capítulo introdutório caracterizou o
tema, concebeu o problema e apresentou os objetivos geral e específicos do estudo. O
capítulo seguinte destinou-se a apresentar o funcionamento das metodologias ágeis e seus
impactos em equipes de desenvolvimento, assim como o tema motivação. No terceiro
capitulo foi abordado a metodologia do trabalho. No quarto capítulo, contém as análises
das entrevistas, e por fim o quinto apresenta a conclusão.
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2. METODOLOGIA ÁGIL SCRUM E A MOTIVAÇÃO
Neste capítulo serão abordados os temas relacionados as metodologias ágeis, desde
a sua invenção até os dias de hoje, os conceitos do manifesto ágil e como eles funcionam
em equipes de desenvolvimento, as metodologias ágeis mais usadas em empresas de
tecnologia na atualidade, como: Extreme Programming (XP), Kanban e SCRUM, o último
sendo evidenciado, pois o mesmo será a ferramenta de análise da pesquisa. Ainda nesse
capítulo, será apresentado o significado do termo motivação, segundo os principais autores
que já abordaram o tema.
2.1. Metodologias Ágeis
O termo “Metodologias Ágeis” tornou-se popular em 2001 quando dezessete
especialistas em processos de desenvolvimento de software, em Oregon – EUA, se
juntaram para tentar achar um meio de transformar os processos burocráticos em
processos mais leves com priorização da participação do cliente durante o andamento da
construção do software. Eles estabeleceram princípios comuns compartilhados por
diversos métodos (SCRUM, Kanban, XP, etc...) (SOARES, 2004).
Devido à crescente competição e pressão do mercado externo por inovações,
produtividade, qualidade na entrega dos softwares, flexibilidade e prazos cada vez mais
curtos, foram criadas as metodologias ágeis.
De uma maneira gerais, as metodologias ágeis indicam que os projetos sejam
divididos em sub projetos, onde as funcionalidades a se desenvolver são decididas de
forma democrática e colaborativa pela equipe de desenvolvimento e pelo representante do
cliente, chamado de Product Owner (PO), de modo a compor uma porção utilizável do
produto final a cada fim de ciclo. Cada sub projeto é desenvolvido por um pequeno grupo
composto por desenvolvedores e clientes, num ciclo que normalmente envolve o
planejamento, o desenvolvimento, integração e teste do produto (NERUR; MAHAPATRA;
MANGALARAJ, 2005).
Segundo BROD (2011), as metodologias ágeis existem desde a década de 80 e o
objetivo dessas metodologias é minimizar o risco no desenvolvimento de um software,
subdividindo o processo em tarefas menores, com duração de 1 a 4 semanas. Esses
períodos chamamos de iterações. Cada iteração é uma pequena parte do projeto, que
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permite implantar uma nova versão do software, assim como, perceber ao longo do
caminho o que deu certo e o que deu errado e precisa ser corrigido.

Métodos ágeis priorizam a minimização de riscos através do
desenvolvimento de software em iterações temporais relativamente
curtas, levando a equipe de software à reanálise de prioridades ao
final de cada iteração. Tais métodos têm se mostrado eficazes em
projetos de software com prazos limitados, equipes reduzidas e
complexidade razoavelmente baixa [Sutherland, 2004]
As metodologias ágeis priorizam a comunicação presencial ao invés de
documentações escritas, portanto devem ser simples e agruparem todas as pessoas,
recursos, e ferramentas em uma mesma sala, a fim de gerar uma naturalidade durante o
processo de construção do software.
Os métodos ágeis são métodos adaptativos, ou seja, buscam por adaptações
rápidas as mudanças. Uma metodologia ágil servem para a gerir e planejar os processos,
bem como, contribuir com a obtenção de melhores resultados para a organização. Todos
esses conceitos e propósitos dessas metodologias, foram inspiradas e sustentadas através
do conhecido “Manifesto Ágil”.

2.2. O Manifesto Ágil

A fim de compreender melhor quais são as diretrizes e legados que o manifesto
deixou para a comunidade de desenvolvimento, será apresentado a seguir, os princípios
do manifesto ágil.
De acordo com Fagundes (2005) para ajudar as pessoas na compreensão do
enfoque do desenvolvimento ágil, os membros da aliança ágil refinaram as filosofias
discutidas na reunião em Oregon, em 12 princípios aos quais as equipes de
desenvolvimento de software devem se adequar para que sejam leves apresentados na
figura 2.

24
Figura 2: Manifesto Ágil da Agile Alliance - 2001

Fonte: <www.agilealliance.org> (Set, 2017)

Ainda sobre o manifesto ágil, Highsmith (2002) acredita que possam ser organizados quatro
principais conceitos: I - Indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas; II Software executável ao invés de documentação; III - Colaboração do cliente ao invés de
negociação de contratos; IV - Respostas rápidas a mudanças ao invés de seguir planos.
Hoje, existem diversas metodologias ágeis, que trazem consigo os valores e princípios
desse manifesto. Dentre elas destacam-se o SCRUM, KANBAN e XP.
2.3. Ferramentas Ágeis Complementares - Extreme Programming e Kanban
Uma das mais importantes metodologias ágeis encontradas na pesquisa desse
trabalho foi o Extreme Programmming, mais conhecida como XP. Segundo Teles (2004), o
XP é um combinado de práticas, fundamentos e valores que tem por objetivo garantir o
sucesso no desenvolvimento e entrega do software, em face a grande proporção de
requisitos mal elaborados, com alto grau de incertezas, e transforma-los em software de
alta qualidade, com produtividade acelerada.
O XP se baseia em quatro valores fundamentais: Feedback, Comunicação, Respeito
e Coragem, sendo que todos eles estão relacionados a simplicidade, como pode ser visto
na figura 3.
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Figura 3: Princípios do XP

Fonte: <http://www.redspark.io/metodologias-parte-2-xp-extreme-programming> Acesso
(Set,2017)

O XP possui 12 práticas que se constitui baseado nos valores e princípios do
manifesto ágil. Essas práticas não são exclusividade do XP, tanto que já são utilizadas a
anos em projetos de software. Um detalhe sobre tais práticas é que elas foram
desenvolvidas para que sua utilização e avaliação fossem coletivas, afim de reduzir
possíveis inconsistências, caso fossem aplicadas de forma individual.
O sistema Kanban foi idealizado pela empresa Toyota, em 1960, e é utilizado em
todo o mundo até os dias atuais. A metodologia buscava movimentar e fornecer os itens de
produção das fabricas, e hoje já é usada por diversos setores de trabalho, incluído a área
de desenvolvimento de software (BROD, 2011).
O princípio básico do Kanban foi inspirado no sistema visual de abastecimento de
um supermercado. O abastecimento acontece à medida em que os produtos são
consumidos das prateleiras e seu local vai se esvaziando. O espaço vazio determina a
necessidade de reabastecimento. Na maioria dos casos, a sinalização visual é feita por
meio de cartões expostos em painéis ou quadros (vide figura 4). Cada cartão representa
que um material foi utilizado e precisa ser reposto. As prioridade de reabastecimento são
identificada pelas cores verde, amarela e vermelha. O sistema kanban é considerado uma
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parte do sistema just-in-time1 que, engloba um conjunto de ferramentas que servem para
combater os desperdícios de produção (PEINADO e GRAMEL, 2007)

Figura 4: Modelo de Kanban

Fonte: < https://leankit.com/learn/kanban/what-is-kanban/> Acessado em 15 Set 2017)

Já o Scrum foi desenvolvido por Jeff Sutherland. Assim como as outras
metodologias, foi baseado nas premissas do manifesto ágil, a partir do trabalho de Nonaka
e Takeuchi, e efetivado por Ken Schwaber, em 1995, baseado em sistema leve da Toyota.
(SCHWABER;BEEDLE, 2002) Por se tratar do framework de estudo nesse trabalho, se faz
necessário um maior detalhamento das etapas, papéis, características, artefatos e filosofias
da metodologia.
2.4. O SCRUM

Em um cenário de mercado altamente competitivo, complexos e com velocidade de
mudanças, a metodologia ágil Scrum ganhou forças e vem sendo usada em mais de 58%
das empresas da atualidade, conforme visto na figura 1.
O nome Scrum deu-se da metáfora comparativa entre equipes de desenvolvimento
e jogadores de Rugby. É o nome da reunião instantânea que ocorre quando os jogadores
de Rugby irão iniciar uma jogada, como se vê na figura 4. Todos agem em conjunto, como

1

Just in time é um sistema de administração da produção que determina que nada deve ser produzido,
transportado ou comprado antes da hora certa. Just in time é um termo inglês, que significa literalmente “na hora
certa” ou "momento certo".
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uma unidade integrada, em que cada jogador possui um papel específico porém o objetivo
em comum.
Figura 5: Momento SCRUM em um jogo de Rugby

Fonte: < https://pandlr.com/cmm/2016pan/forum/topic/off-scrum-rugby-12/> Acesso em (15, set,
2017)

O Scrum é composto por papéis, artefatos e eventos. Os papéis definem as
responsabilidades de cada funcionário que está engajado ao projeto. Os artefatos são a
documentação e elementos gráficos que são utilizados durante o processo. O eventos são
ações que acontecem durante o uso da metodologia, que buscam determinar prazos e
ciclos a cada tarefa.
2.4.1. Papéis

Cada papel do Scrum tende a ser auto organizável e multifuncional. Auto organizável
porque possuem autonomia para melhorar as formas de trabalho ao invés de serem
dirigidos por alguém de fora. Multifuncional porque possuem todas as características
necessárias para desempenhar suas tarefas sem precisar do auxílio de pessoas de fora do
projeto. Os papéis são divididos em: Product Owner, Scrum Master e Time de
Desenvolvimento.
Product Owner (PO) – Conforme o próprio nome, é o dono do produto, é o
responsável por maximizar tanto o valor do produto quanto o trabalho da equipe de
desenvolvimento. É também a única pessoa responsável por gerenciar um evento chamado
Backlog, que será explicado a seguir.
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O PO deve garantir que o Backlog do produto seja o mais claro, e de fácil
compreensão possível, para assim contribuir com o sucesso do resultado final. É também
responsabilidade do PO, mostrar o próximo passo de trabalho ao Time de Desenvolvimento
(SCRUM GUIDE, 2013)
Scrum Master – É responsável por garantir que o Scrum seja entendido. Ele é
responsável por liderar, servir e orientar o time de desenvolvimento, criar um ambiente se
segurança, incentivar e conduzir debates, administra os prazos, resolve os conflitos e é
responsável por cuidar das pessoas que trabalham no seu time e ajudando mantê-las
motivadas.
Um Scrum Master necessita dominar a metodologia, seus eventos e artefatos a fim
de orientar o time. Também fica a cargo dele, conduzir reuniões diárias, para se levantar
tudo o que foi realizado no dia anterior, medir o desempenho da equipe, programar as novas
atividades e controlar para não haver fuga do tema da reunião. (SCRUM GUIDE, 2013)
O Time de Desenvolvimento se trata da equipe de profissionais que será responsável
pela execução do trabalho que será realizado em cada intervalo de tempo (Sprint). Quanto
mais multidisciplinar for o time, maiores são as chances dele dar certo. As equipes se auto
gerenciam, porém não podem alterar backlogs de produtos. (SCRUM GUIDE, 2013)
2.4.2. Artefatos

No Scrum, alguns documentos são importantes para que o projeto seja realizado
com sucesso. Toda documentação e elementos gráficos que são utilizados durante o
processo, são denominados Artefatos. Cada Artefato é composto por uma função
específica que precisa ser desenvolvida, para que no final do projeto tenha a documentação
completa necessária. Os Artefatos são divididos em: Product Backlog, Sprint Backlog e
Incremento.
Product Backlog – é uma listagem de tudo que é necessário para a construção do
produto, bem como o guia que contém os requisitos do objeto a ser produzido, portanto
qualquer alteração a ser feita precisa sair dessa fonte. Como foi mencionado anteriormente,
o responsável pelos Product Backlogs é o PO. O refinamento do Product Backlog ocorre
durante o processo de construção do produto, juntamente com o progresso do time e do
ambiente de trabalho (SCRUM GUIDE, 2013).
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Sprint Backlog – é o conjunto de tarefas que a equipe de desenvolvimento se
compromete realizar em um determinado Sprint. Os requisitos do Sprint Backlog são
retirados do Product Backlog (SCRUM GUIDE, 2013).
O Scrum Master é o responsável por manter o Sprint Backlog atualizado, observar
diariamente o tempo em que a equipe conclui os Sprints e apresentar os gráficos e
resultados para a equipe (SCRUM GUIDE, 2013)
Figura 6: Sprint Backlog

Fonte:< https://www.scrum.org/resources/what-is-a-sprint-backlog> Acesso em 20 Set 2017.

Outro importante artefato do Scrum são os incrementos, que são a soma de todos
os itens completados na Sprint e o valor dos incrementos de todas as Sprints Anteriores:
Ao final da Sprint um novo incremento deve estar “Pronto”, o que significa
que deve estar na condição utilizável e atender a definição de “Pronto” do
Time Scrum. Este deve estar na condição utilizável independente do Product
Owner decidir por liberá-lo realmente ou não. (Guia Scrum)

2.4.3. Eventos

Os eventos podem ser considerados todas as ações que ocorrem durante o
desenvolvimento do produto em questão e podem se dividir em: Sprint, Sprint Planing, Daily
Scrum e Sprint Retrospective.
Sprint –é um intervalo de tempo de até 1 mês, onde uma versão incremental do
produto é criada pelo time de desenvolvimento. Ela é composta por reuniões diárias,
acompanhamento, revisões e retrospectiva. Enquanto a Sprint estiver ativa, não é permitido
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mudanças que comprometam seu resultado, porém o escopo pode ser negociado com o
PO. (SCRUM GUIDE, 2013)
Em outras palavras a Sprint contem quais são as tarefas a serem realizadas em um
determinado período de tempo, pois dessa forma é possível quebrar uma tarefa macro em
tarefas micro (ver Figura 7).
Figura 7: Sprint

Fonte: < https://www.treasy.com.br/blog/scrum> Acesso em 21 Set 2017

Sprint Planning – É o momento em que a equipe de desenvolvimento planeja as ações
que serão realizadas no Sprint. Segundo o Guia Scrum, é alocado um máximo de 8h/mês
para as reuniões de planejamento do Sprint e para Sprints mais curtas do que um mês esse
tempo reduz gradativamente. Essa etapa deve responder as seguintes questões:


O que pode ser entregue no Incremento resultante da próxima Sprint?



Como o trabalho necessário para alcançar o Incremento será alcançado?

Daily Scrum – De acordo com o Guia Scrum, o Daily Scrum serve como um diário que
mantem os registros do que foi feito no dia, para que se possa calcular o que será feito nas
próximas 24h. É reservado um tempo de 15 minutos ao dia para essa ação. Com o Daily
Scrum funcionando bem, é possível enxergar se o progresso do trabalho está acontecendo.
De alguma forma o Daily Scrum ajuda a otimizar a probabilidade de que a equipe atinja o
resultado final. (SCRUM GUIDE, 2013).
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Sprint Review – Ao final de cada Sprint é realizada uma reunião de até 4h para sprints
mensais, para inspecionar o incremento e adapta-lo ao Product Backlog, caso seja
necessário. Nesse momentos, todas as partes envolvidas se reúnem para colaborar com o
que foi feito, e o que poderá ser melhorado.
Sprint Retrospective – Se trata do momento em que a equipe se auto avalia e cria
estratégias de melhoria para o próximo Sprint. Essa retrospectiva ocorre após ao Sprint
Review e antes do próximo Sprint Planning. É uma reunião de até 3 horas para Sprints de
1 mês e é guiada pelo Scrum Master, que irá realizar perguntas as equipes do tipo:


O que foi bem no Sprint?



O que poderia ser melhorado?



O que nos comprometemos a melhorar no próximo Sprint?

Todas as ferramentas apresentadas até o momento, estão disponíveis no mercado
para ajudar as pessoas a organizar os seus trabalhos diários, porém é importante lembrar
que não basta tê-las, devemos também observar se o time está disposto a fazer uso dos
métodos, ou seja, se os integrantes do time estão motivados a essa ação.

2.5. O que é Motivação?

A segunda parte do referencial teórico dessa pesquisa aborda aspectos ligados aos
princípios da motivação, onde além de levantar conceitos de alguns pesquisadores que
estudaram e teorizaram o significado da palavra, foi analisado o seu conteúdo, que por sua
vez, serviu como base de conhecimento para compreender como funciona a motivação em
equipes de trabalho e criar o roteiro de entrevista da pesquisa.

2.5.1. Princípios da Motivação

É muito difícil explicar o que é motivação quando a palavra é usada por diversas
pessoas com muitos significados diferentes. Portanto, ao longo da história, importantes
pensadores discutiram a respeito do tema. Para HERSEY & BLACHARD (1986) a
motivação tem sido o ponto de partida que contempla o maior material informativo oferecido
para uma melhor compreensão comportamento humano.
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Para Herzberg (1968) e Bergamini (1986) a motivação é um tema muito importante
para as organizações, tendo em vista que o século XXI está repleto de novidades e
mudanças. O mundo está transição constante e com isso os paradigmas das pessoas
também estão se renovando e é preciso entender como esses paradigmas vão influenciar
na motivação delas. Segundo Castro (1997) por muito tempo a motivação foi estudada de
uma forma mais generalista, sem levar em conta que cada pessoa possui uma motivação
própria pela vida. Mas por outro lado, Herzberg (1968) e Bergamini (1986) acreditam que
os fatores que levam um indivíduo a caminhar em uma determinada direção podem-lhe ser
intrínsecos (internos) ou extrínsecos (externos). Quando são intrínsecos, há motivação;
quando são extrínsecos, há apenas movimento ou apenas satisfação
Percebe-se que não é uma coisa fácil encontrar meios quantitativos que representem
o grau de motivação de um grupo de indivíduos, pois cada um possui uma motivação
baseada em suas próprias crenças, ideologias, aprendizados, entre outros. Cada pessoa é
sujeita a diversos tipos de influencias e variáveis, portanto o seu comportamento será
baseado nesse combinado de fatores, que é chamado de conduta.
Para compreender melhor do que se trata o termo motivação, buscou-se alguns
importantes psicólogos e filósofos, que já contribuíram com estudos sobre o tema. São eles:
Platão, Maslow, McGregor e Hersberg.
2.5.2. Platão – A Parábola da Caverna

Talvez um dos registros mais antigos, que discute a respeito da motivação, foi a
Parábola da Caverna de Platão, contida no livro “A República” de Platão. A Parábola relata
que havia uma caverna subterrânea com um única abertura para um mundo exterior, e que
dentro dessa caverna existiam pessoas acorrentadas, vivendo em uma semi escuridão.
Todos ficavam de costas para a fenda, e só podiam olhar para a parede da frente, que era
iluminada pela fogueira que estava atrás das pessoas, fora da caverna. Tudo o que eles
podiam enxergar eram as sobras de tudo o que cruzava o caminho entre a fogueira e a
caverna, portanto, aquelas sombras era tudo o que eles conheciam como verdade.
Certa vez, um dos prisioneiros foi levado para fora da caverna. O processo de
adaptação aquela nova realidade não foi fácil, pois ele teve que se adaptar a luz, as formas,
as novas sombras. Mas ao fazê-lo, descobriu fatos e coisas que nunca havia sido pensado
sobre uma nova realidade.
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Passado um tempo, ele se lembrou dos seus companheiros e retornou a caverna
para poder contar sobre o mundo exterior, mas os prisioneiros não acreditaram na história
do vanguardista, pois preferiam acreditar em suas próprias histórias, e concluíram que ele
havia voltado mais cego do que havia saído. Por fim recusaram a sair da caverna e
rejeitaram as sombras do desconhecido. (Platão, APUD. CABRAL, acesso em 07 Set 2017)
Esse conto nos faz refletir sobre perseverança e motivação, pois quando saímos de
nossas cavernas podemos conhecer um mundo melhor e buscar novas formas de se auto
motivar ao sucesso, e quando voltamos a caverna, temos que entender que iremos
enfrentar algumas barreiras as transformações, pois sempre existirão pessoas que
preferem as sombras do que a nova realidade de fora da caverna.
Platão foi um dos primeiros pensadores a falar sobre motivação e foi inspirador de
outros grandes intelectuais que abordaram o tema, como Maslow que define as escalas
das necessidades.
2.5.3. Escala das Necessidades de Maslow

Um grande psicólogo dos anos 50, Abraham Maslow, baseado em suas análises
clínicas, elaborou uma escala, que representa as necessidades humanas no trabalho.
Segundo Maslow (1970), os indivíduos vão a busca de satisfação pessoal, atendendo a
todas as necessidades que surgem no caminho, e quando essas necessidades não podem
ser atendidas, geram estados de tensão, que precisam ser reduzidas. A escala das
necessidades, enuncia que os motivos do comportamento humano, estão dentro de cada
pessoa e sua motivação para agir advém das forças que existem no próprio indivíduo.
Para ele as necessidades humanas não possuem o mesmo peso, portanto podem ser
hierarquizadas desde necessidades básicas, até as de ordem mais elevada que envolvem
a auto realização. As necessidades primárias se tratam de necessidades físicas básicas,
enquanto as necessidades secundárias, se referem as de ordem psicológica ou sociais,
como podem ser vistas na Figura a seguir.

34
Figura 8: Escala das Necessidades - Maslow

Fonte: < https://motivacionalblog.wordpress.com/2014/09/23/teorias-da-motivacao/> Acesso em 20 set 2017

2.5.4. Teorias X e Y de McGregor

Douglas McGregor, acredita que se dessem mais responsabilidades e autoridades
aos funcionários, suas motivações seriam estimuladas. Ele contribuiu com pensamentos a
respeito da motivação com a criação de suas teorias X e Y, que são vertentes opostas que
discutem sobre as relações entre os colaboradores de uma empresa e seus
comportamentos no ambiente de trabalho, ou seja, elas abordam como as pessoas se
comportam nas organizações. (BUENO, 2002).
A Teoria X prega que o ser humano é naturalmente passivo e preguiçoso. Além disso
é de natureza egocêntrica, relutante a mudanças e seus objetivos podem não ir de encontro
aos objetivos da empresa. Portanto, essa submissão impede que ele nutra habilidades de
auto controle, disciplina e autoridade.
Além desses aspectos, a Teoria X, caracteriza-se por enfatizar a responsabilidade
pelos recursos da organização, por possuir políticas de persuasão, punição e recompensas.
(FERREIRA, REIS e PEREIRA, 1999).
A Teoria Y, em contraponto a Teoria X, a Teoria Y emite que as avaliações a respeito
da natureza humana não devem ser tão superficiais. Exemplos disso, é que a nova teoria
diz que o homem não tem o desprazer de trabalhar e não é preguiçoso por natureza, ou
que as pessoas não possuem relutância a mudanças e necessidades da empresa.
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A Teoria Y, exprime que as pessoas estão a busca de mais responsabilidades,
oportunidades de se sobressair e estarem altamente motivadas. Portanto, se faz
necessário, nesse modelo de administração, a organização proporcionar condições para
que os colaboradores desenvolvam as suas habilidades para que possam crescer e atingir
os seus objetivos (FERREIRA, REIS e PEREIRA,1999).
Percebe-se que na Teoria X o funcionário é motivado por menos esforços,
necessitando de orientação de um líder, enquanto na Teoria Y, pelo contrário, as pessoas
são motivadas por um esforço máximo e possuindo autoridade.
2.5.5. Fatores de Herzberg

Para Herzberg, existem dois tipos de fatores ou objetivos motivacionais. Primeiro
temos o que ele chamou de “Motivacionais”, que são os fatores que quando são ofertados,
permitem que as pessoas experienciem a sensação de grande satisfação. No segundo,
estão os fatores que ele nomeou de “Higiênicos”, que são os fatores que se estão presentes
não geram satisfação, mas quando estão ausentes geram insatisfação. PILLATI (2012)
Como os dois fatores tratam de diferentes naturezas, sendo os valores higiênicos de
origem extrínseca, de fora para dentro, e os valores motivacionais de origem intrínseca, ou
seja, de dentro para fora, Herzberg pode concluir que o contrário de satisfação não é
insatisfação e sim “não satisfação” e o contrário de insatisfação seria “não insatisfação” (ver
figura 9).
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Figura 9: Fatores de Herzberg

Fonte:http://admteorica.blogspot.com.br/2016/08/teoria-dos-dois-fatores-de-herzberg.html

Pelo exposto nesta seção, foi possível observar alguns detalhes e definições das
metodologias ágeis, bem como compreender o Scrum e suas variantes. Além das
metodologias de trabalho usadas em equipes de desenvolvimento, foram abordadas
algumas teorias e estudos a respeito de motivação. A partir do cruzamento dos dados
surgiram algumas dúvidas que direcionaram a formulação da entrevista, quem será
abordada no próximo capítulo.
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3. METODOLOGIA

Para a construção da pesquisa foram utilizadas diversas estratégias, para facilitar a
compreensão, optou-se por dividir o capitulo em três partes: a primeira será a
caracterização, a segunda será o local, delimitação e população e a terceira consistirá nas
etapas da pesquisa.
3.1. Caracterização da Pesquisa
De acordo com YIN (2004), estabelecer como será realizada a pesquisa é
provavelmente o passo mais importante do estudo. Dessa forma, é necessário paciência,
tempo e dedicação para que se realize a tarefa.
Gil (1999, p. 45), conceitua pesquisa como: procedimento racional e
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que
são propostos. (...) A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos
conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e
outros procedimento científicos (...) ao longo de um processo que envolve
inúmeras fases, desde a adequada formulação do problema até a satisfatória
apresentação dos resultados.

Esta pesquisa será um estudo de caso com foco em questões organizacionais e
gerenciais. O seu objetivo será determinar os dados relevantes para a análise das
contribuições da metodologia Scrum para a motivação de equipes.
A principal tendência em todos os tipos de estudo de caso, é que ela tenta
esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram
tomadas, corno foram implementadas e com quais resultados. (SCHRAMM
apud GIL, 1971, p.31)

O estudo de caso será através de um levantamento exploratório e descritivo.
Exploratório, pois buscou encontrar fontes de evidencias e dados para análise das
contribuições da metodologia e descritivo porque visa descrever as características de
equipes de desenvolvimento e documentar os resultados.
A abordagem terá característica qualitativa, pois busca estudar aspectos da
realidade de equipes de desenvolvimento que não podem ser quantificados, com foco na
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compreensão e explicação das relações, desejos e necessidades, ou seja, em aspectos
subjetivos (YIN, 2001).
Como o objetivo dessa pesquisa procurou identificar se existem contribuições por
parte do Scrum para a motivação de equipes de desenvolvimento, pode-se dizer que se
buscou analisar características de sentimentos humanos, portanto a entrevista aberta foi
uma boa técnica de coleta, tendo em vista que elas permitem uma abordagem mais
humana e flexível.
De acordo com GIL (2008) entrevista é a técnica em que o investigador formula as
perguntas para fazer ao entrevistado, objetivando coletar os dados necessários que

interessam na sua investigação. A entrevista é uma forma de interação social, um diálogo
assimétrico em que uma pessoa procura coletar dados e a outra serve como fonte de
informação. Optou-se pela aplicação de um entrevista por pautas.
A entrevista por pautas apresenta um certo grau de estruturação, já que se
guia por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai
explorando ao longo do seu curso. As pautas devem ser ordenadas e
guardar certa relação entre si. O entrevistador faz poucas perguntas diretas
e deixa o entrevistado falar livremente à medida que se refere às pautas
assinaladas. Quando este se afasta delas, o entrevistador intervém, embora
de maneira suficientemente sutil, para preservar a espontaneidade do
processo (GIL, p.112, 2008).

3.2 Local, Delimitação e População da Pesquisa
Os locais escolhidos para a realização das entrevistas foram em duas empresas do
setor de tecnologia da informação, situadas na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina.
As duas empresas, aqui identificadas como empresa A e B, são referências no ramo
tecnológico. A empresa A é uma das maiores empresas do Brasil e suas soluções estão
presentes em todos os estados brasileiros e também no exterior, contando hoje com mais
de 1.500 colaboradores. Já a empresa B, conta com aproximadamente 600 colaboradores
e também se destaca no mercado tecnológico.
Quanto ao público entrevistado, foi selecionado 3 colaboradores de cada uma das
empresas, aqui chamados de E1, E2, E3 (funcionários da empresa A), E4, E5 e E6
(funcionários da empresa B). Todos os entrevistados fazem parte das equipe de
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desenvolvimento das organizações e trabalham com metodologias ágeis, bem como o
Scrum e suas diretrizes.
É importante salientar que foi mantido o sigilo das informações fornecidas pelos
entrevistados, preservando o anonimato dos mesmos. Para manipular os resultados
obtidos nas entrevistas, todos os entrevistados concordaram em assinar um termo de livre
consentimento que permitiu a utilização dos dados, unicamente para a análise das
possíveis contribuições da metodologia Scrum para a motivação de equipes de
desenvolvimento.
As entrevistas duraram em média 30 minutos com cada entrevistado, sendo
realizadas na sede de cada empresa.
3.3 Etapas da Pesquisa
Inicialmente, na primeira etapa, foi realizado um estudo bibliográfico a respeito dos
temas: metodologias ágeis e motivação. Foi apresentado o conceito de metodologias ágeis,
o significado do manifesto ágil e de algumas ferramentas ágeis, tal como o Kanban, o
Extremme Programming e o Scrum, sendo a última apresentada com enfoque. Ainda no
estudo bibliográfico, foram realizadas leituras sobre aspectos motivacionais e teorias a
respeito do tema.
A segunda etapa consistiu em definir os parâmetros e diretrizes que seriam avaliados
na pesquisa, com base nos conhecimentos adquiridos na fase anterior, a fim de construir o
roteiro de entrevista que serviu como método de análise das contribuições da metodologia
Scrum para aspectos motivacionais das equipe de desenvolvimentos.
A terceira etapa compreendeu na realização das entrevistas e na coleta dos dados
que foram obtidos em duas empresas do ramo de tecnologia da cidade de Florianópolis,
aqui chamadas de empresa A e B. Foram selecionados 3 integrantes de equipes de
desenvolvimento de cada empresa, totalizando 6 entrevistas.
As entrevistas se deram nas sedes das empresas, dentro do ambiente de trabalho
dos entrevistados, o que possibilitou, além das respostas ao roteiro de entrevista, uma
percepção da relação dos funcionários com o ambiente e com a organização.
A quarta etapa da pesquisa baseou-se na análise das entrevistas, onde é cruzado
os conhecimentos adquiridos na pesquisa bibliográfica, com os dados obtidos nas
entrevistas, a partir da realidade em que se configuram as equipes de desenvolvimento.
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A quinta e última etapa, consistiu na apresentação dos resultados das análise das
entrevistas, bem como as conclusões finais da pesquisa.
Figura 10: Etapas da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

A fim de simplificar o processo de análise, a entrevista foi subdivida em 4 categorias
de análise, que agruparam perguntas semelhantes entre si. As categorias de análise são:
“Perfil dos Entrevistados”, “Metodologias Ágeis e Scrum”, “Motivação no trabalho” e “O
Scrum x Motivação?”, conforme podemos conferir no apêndice A, no final dessa pesquisa.

4. COLETA, APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
A coleta dos dados se deu nas sedes das empresas A e B e duraram
aproximadamente 30 minutos com cada entrevistado, totalizando uma média de 3 horas de
entrevista. As perguntas das entrevistas foram abertas a fim de possibilitar ao entrevistado
uma liberdade para falar mais amplamente sobre os assuntos pautados.
A partir da realização das entrevistas, os dados foram processados e os aspectos
mais importantes à pesquisa foram transcritos e apresentados nessa parte do trabalho.
Todos os participantes da pesquisa concordaram em assinar o “Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido” (ver apêndice B) cujo objetivo é o de esclarecer e
proteger o sujeito da pesquisa, assim como o pesquisador, no que se refere à ética no
desenvolvimento do trabalho.

4.1. Categoria de Análise - Perfil Dos Entrevistados

Essa categoria se destinou a apresentar os dados de identificação dos entrevistados.
Para uma melhor visualização das informações, foram construídas tabelas e gráficos em
formato de pizza, baseados em suas respostas.
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4.1.1. Idade dos Entrevistados

No atual ponto foi apresentado uma tabela com a idade de cada um dos entrevistados,
assim como um gráfico apresentando a média das idades.

Tabela 1: Idade dos Entrevistados

ENTREVISTADOS

IDADE

ENTREVISTADOS

IDADE

E1

31

E4

31

E2

29

E5

31

E3

27

E6

35

Fonte: Criação do autor

Como podemos perceber no gráfico abaixo a idade média dos entrevistados é de
31anos, sendo que,3 dos colaboradores possuem essa faixa etária.
Gráfico 1 – Idade dos Entrevistados

27 anos

29 anos

31 anos

35 anos

Fonte: Criação do autor

4.1.2. Formação dos Entrevistados

No presente ponto foi apresentado uma tabela com as descrições das formações
acadêmicas de cada entrevistado, representadas também em forma de gráfico.
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Tabela 2: Formação dos Entrevistados

ENTREVISTADOS

FORMAÇÃO

E1

Sistemas da Informação

E2

Gestão da Tecnologia da Informação

E3

Sistemas da Informação

E4

Ciências da Computação

E5

Sistemas da Informação

E6

Ciências da Computação
Fonte: Criação do autor

Conforme podemos verificar no gráfico 2, a metade da amostra é formada em
Sistemas da Informação, porém também podemos encontrar formados nos cursos de
Ciências da Computação e Gestão da Tecnologia da Informação.
Gráfico 2 – Formação dos Entrevistados

Sistemas da Informação

Gestão da Tecnologia da Informação

Ciências da Computação

Fonte: Criação do autor

Como todos os entrevistados são formados na área de tecnologia da informação,
houve um bom entendimento do roteiro de entrevista, o que acarretou em respostas
interessantes sobre o assunto da pesquisa.
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4.1.3. Cargos de Ocupação dos Entrevistados

Neste ponto foi apresentada uma tabela com as informações a respeito dos cargos
que os entrevistados ocupam nas equipes de desenvolvimento. Esses dados também foram
exibidos em forma de gráfico.

Tabela 3: Cargo na Empresa

ENTREVISTADOS

CARGO NA EMPRESA

E1

Analista de Testes

E2

Analista de Sistemas

E3

Analista Implementador

E4

Coordenador de Equipe de Desenvolvimento

E5

Coordenador de Time de Desenvolvimento

E6

Coordenador de Engenharia de Desenvolvimento
Fonte: Criação do autor

Através da análise do próximo gráfico, pode-se perceber que a metade dos
entrevistados trabalham como analistas (Implementador, Sistemas e Testes), enquanto a
outra metade é responsável pela coordenação de suas equipes de trabalho.
Gráfico 3 – Cargo na Empresa

Analista

Coordenador de Equipe

Fonte: Criação do autor
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4.1.4. Tempo de Empresa dos Entrevistados

No corrente tópico apresenta-se o tempo de trabalho dos entrevistados em suas
respectivas empresas, assim como demonstra-se as informações em forma de gráfico.

Tabela 4: Tempo na Empresa

ENTREVISTADOS

TEMPO

ENTREVISTADOS

TEMPO

E1

4 anos

E4

4 anos e meio

E2

5 anos e meio

E5

4 anos

E3

5 anos

E6

1 ano

Fonte: Criação do autor

Já no gráfico 4, é possível perceber que a metade dos entrevistados possui mais de
4 anos de empresa, enquanto a outra metade possui e de 1 a 4 anos.
Gráfico 4 –Tempo na Empresa

Até 2 anos

De 2 a 4 anos

De 4 a 6 anos

Fonte: Criação do autor

4.2. Categoria de Análise - Metodologias Ágeis e Scrum

A atual categoria de análise teve como objetivos comparar se a compreensão dos
entrevistados a respeito das metodologias ágeis iam de encontro ao que a literatura prega,
saber se o Scrum é a metodologia ágil mais utilizada pelas equipes e se existem outras,
verificar se nas respostas dos entrevistados eram citados os ritos, eventos e artefatos da

metodologia Scrum, compreender quais são os papeis que os entrevistados ocupam em
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suas determinadas equipes e se as atividades vão de encontro com as diretrizes da
metodologia. Por fim, compreender quais são os aspectos positivos e negativos citados
pelos entrevistados a respeito do modelo de gestão da equipe

4.2.1. Conhecimento dos Entrevistados sobre a Metodologia

O atual ponto manifesta as respostas a respeito da compreensão dos entrevistados
sobre o termo metodologias ágeis e o método Scrum.

Tabela 5: Conhecimento das Metodologias Ágeis e o Scrum

ENTREVISTADOS

CONHECIMENTO SOBRE AS METODOLOGIAS

A entrevistada conhece as metodologias ágeis e acredita que elas
servem
E1

como

facilitadoras,

tornando

os

processos

de

desenvolvimento de software, menos burocráticos. Na realidade da
empresa, as metodologias ágeis contribuem para tornarem os
processos mais rápidos.
A entrevistada conhece as metodologias ágeis e salienta que as
utilizam na empresa há pelo menos 2 anos, e vem incorporando as

E2

boas práticas dos métodos ágeis, principalmente para as ações de
manutenções corretivas.
O entrevistado afirma conhecer as metodologias por ter participado

E3

de equipes que as utilizavam, no entanto, não demonstrou
conhecimento aprofundado sobre o tema.
O funcionário trabalha com metodologias ágeis desde 2009, já usou
Scrum, Kanban e também uma mistura dos dois. O mesmo acredita

E4

que hoje as metodologias são usadas misturadas e tem aspectos dos
métodos que podem ser melhorados e adaptados à realidade da
empresa.
O funcionário conhece as metodologias ágeis e acredita que elas são

E5

uma forma de organizar o trabalho de um time de forma flexível e
ágil.
Para ele a agilidade é a capacidade de reagir rápido a mudanças e

E6

as metodologias ágeis são as ferramentas que possibilitam essa
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ação. Acredita que as filosofias do manifesto ágil, são bastante
importantes para a empresa.
Fonte: Respostas das Entrevistas

De acordo com as respostas a respeito dos conhecimentos dos entrevistados a
respeito das metodologias ágeis e o método Scrum, pode-se perceber que todos os
entrevistados conhecem os métodos ágeis e os praticam nas suas empresas
De uma forma geral, os entrevistados entendem que as metodologias ágeis e o Scrum
servem como facilitadoras no dia a dia de trabalho das equipes, por tornarem os processos
menos burocráticos e mais rápidos.
Segundo eles, a comunicação das equipes se tornaram mais rápidas e organizadas,
além de gerar um ambiente colaborativo com um time mais entrosado devido as funções
serem alternadas de funcionário para funcionário.

4.2.2. Metodologias utilizadas pelas Equipes

O presente tópico tem apresenta as metodologias ágeis que são utilizadas atualmente
nas empresas A e B.

Tabela 6: Metodologias Utilizadas nas Empresas

ENTREVISTADOS

METODOLOGIAS UTILIZADAS NAS EMPRESAS

Na empresa onde a entrevistada trabalha, a equipe faz uso da
E1

metodologia Scrum, Safe, Kanban, assim como, também testam
outras metodologias.
Utilizam Scrum e Safe 4.0. Adequaram as boas práticas ao contexto
próprio. A entrevistada explica que fazem uso das reuniões diárias,
onde discutem sobre o que será realizado no dia de trabalho, bem
como o que foi feito no dia de trabalho anterior, e se há algum

E2

impedimento para que esse trabalho aconteça. A mesma informa que
também fazem uso do método Kanban. Existe um casamento de
boas práticas e a reunião diária é feita na frente de um quadro
Kanban.
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O funcionário informou que a empresa utiliza o Kanban associado ao
E3

Scrum, como metodologia ágil de trabalho.
O entrevistado afirma que não utiliza o “Scrum puro” a bastante
tempo, pois o time tomou forma e não se adequou a metodologia do
SCRUM.

E4

Na engenharia eles usam XP, SCRUMBAN (referindo-se a mistura
do Scrum com o Kanban), além disso, existem algumas cerimonias
de planejamento e retrospectiva, mas o objetivo não é focar em
acertar as sprints, e sim conclui-las com sucesso o quanto antes.
Ele conta que adaptaram os procedimentos do Scrum com as
necessidades da empresa. Hoje usam partes do Scrum, (reuniões
diárias e retrospectiva), juntamente com o Kanban e suas etapas.
Utilizam a metodologia de Objectives and Key Results (OKR), cujo
principal objetivo é o alinhamento de gols da empresa. Esses OKR`s

E5

é uma ferramenta de quebra de objetivos, ou seja, são definidos
objetivos macro, pela diretoria, para que cada área da empresa, da
sua forma, trabalhe visando alcançar esses objetivos. A gestão
desses objetivos macros é feita pela tríade, coordenador de equipe,
designer e PM. Os citados definem quais são os OKrs do time e o
que poderá ser feito através de tarefas.

E6

Utilizam as boas práticas do Scrum.
Fonte: Respostas das Entrevistas

. Na empresa A, além dos conceitos da metodologia Scrum, os membros da equipe
de desenvolvimento fazem uso da metodologia Scaled Agile Framework (SAFe) e os
quadros de Kanban. Já na empresa B, o time carrega as filosofias e práticas das
metodologias ágeis, porém misturam elementos do Scrum, Kanban, XP e OKR,s.
Portanto notou-se que além da metodologia Scrum, outras ferramentas são usadas
agregando valor aos processos das equipes.

4.2.3. Rotina de Trabalho dos Entrevistados

Neste tópico foi respondido como se decorre a rotina de trabalho de cada entrevistado
dentro das equipes de desenvolvimento das organizações A e B.
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Tabela 7: Rotina de Trabalho dos Entrevistados

ENTREVISTADOS

ROTINA DE TRABALHO DOS ENTREVISTADOS

A rotina de trabalho da equipe, se baseia em um Release Planning,
com um intervalo de tempo de 3 em 3 meses, onde ocorre um
planejamento do que precisará ser feito. Após essa etapa são feitas
as reuniões, para definir como dividirão a tarefa macro em várias
E1

tarefas micro, chamado de Sprint Planning, que ocorrem de 2 em 2
semanas, onde o objetivo principal é apresentar o que foi entregue
de resultados até o momento. Também acontecem retrospectivas de
avaliação do que deu certo, e após disso uma Sprint e a seguir uma
nova retrospectiva e assim por diante.
Segundo a entrevistada, os processos possuem dois Backlogs:
interno e externo. Semanalmente realizam reuniões com o time, para
elencar o que será priorizado no Backlog, daquela lista existente de
defeitos (5 no máximo). Na manutenção corretiva, eles possuem um
time fechado, que trabalha full time na solução de defeitos, porém

E2

tem analistas que trabalham sobre demanda, que tem um
conhecimento das regras do sistema, portanto, como eles estão mais
próximo do cliente, a equipe os puxam para perto para ter um
feedback mais detalhado a respeito do que o cliente está sentindo,
quais as suas necessidades reais.
Conta que os procedimentos realizados são através da ferramenta
de trabalho da IBM. Lá eles cadastram os erros, fazem a análise,

E3

desenvolvimento, teste e liberação do software. Sua função é fazer a
parte de análise e desenvolvimento do produto, é o responsável pela
efetuação dos testes, ou seja, é quem executa o trabalho.
A rotina de trabalho da equipe do entrevistado consiste em começar
a semana com planejamento e eleição das prioridades, após isso a
equipe acaba entrando nos detalhes mais técnicos de cada tarefa,

E4

para que possibilite a equipe ficar puxando e realizando as tarefas
durante a semana. No geral, acredita que o processo ainda carrega
muitos traços e métricas do Scrum.
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São definidos objetivos macro, e as equipes moldam as suas
E5

atividades de acordo que convirja com esses objetivos.

Segundo o entrevistado, as partes do Scrum que aplicam na sua
equipe são o Daily Metting e Retrospective. Ele explica que usavam
o Scrum e suas sprints (de 1 semana cada), com os papeis, eventos
e artefatos definidos. Porém hoje eles usam somente a filosofia do
Scrum, com uma ideia mais madura e menos fechada. Pois, de
E6

acordo com a concepção do funcionário, não existindo os prazos
definidos, e não há entregas atrasadas, o que acaba não
desmotivando a equipe. Informou que mediam os resultados da
equipe através de 4 indicadores: fator de foco, percentual de trabalho
não planejado que entrou na Sprint, vazão e a quantidade de sucesso
nas demandas por tamanho.
Fonte: Respostas das Entrevistas

Pode-se perceber na tabela a cima que as rotinas de trabalho das equipes de
desenvolvimento são bem semelhantes com as do Scrum. A forma de se trabalhar com o
ágil vem mudando no sentido de alinhar as metodologias às características das empresas
e não ao contrário como era antes.

4.2.4. Descrição das Funções dos Entrevistados na Metodologia

O tópico presente tem como objetivo descrever a função de cada entrevistado dentro
das equipes e quais são seus papéis na metodologia ágil Scrum.
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Tabela 8: Função dos Entrevistados nas Equipes

ENTREVISTADOS

FUNÇÃO DOS ENTREVISTADOS NA EQUIPE

A função da entrevistada é de Analista de Testes. Segundo ela, a
empresa não distingue um analista de um testador, portanto ela
exerce predominantemente atividades de testadora de software. Sua
E1

função é procurar os erros e levar ao desenvolvedor, que por sua
vez, corrige e devolve a ela, que novamente o testa antes de aprovar.
Além dessas atividades, a entrevistada também é responsável pela
apresentação do produto para o Product Owner.
A sua função na equipe é acompanhar a entrada de novas

E2

demandas, estimar prazos, junto ao analista, para saber quanto
tempo os erros levam para serem corrigidos.

E3

Responsável pela execução do trabalho.
A sua função na equipe é facilitar as cerimonias, remover os
impedimentos de trabalho e contribuir com parte de melhoria

E4

continua do processo. Além disso é quem cuida da parte de gestão,
planejamento, definição de metas, desenvolvimento de carreira,
contratação, desligamento, aumento salarial.
Como coordenador de equipe, é o responsável pela definição das
tarefas e a seleção de quais projetos irão ser tocados. Tem a missão

E5

de garantir o sucesso da equipe e perceber se ela está caminhando,
ou seja, é semelhante ao papel do Scrum Master. É também seu
objetivo, desenvolver o seu time e fazer a gestão das suas carreiras.
A sua função é basicamente trabalhar em dois pilares: gestão de
pessoas e gestão de processos. É responsável por manter os

E6

serviços funcionando, com preços adequados, Além disso, faz
gestão das carreiras e trabalhos da equipe e responsável por cuidar
do time.
Fonte: Respostas das Entrevistas

De acordo com as respostas contidas na tabela 8, pode-se perceber que as funções
dos funcionário se assemelham bastante aos papéis do Scrum. Foi possível entrevistar
colaboradores que cuidam da coordenação e remoção de obstáculos do time, assim como
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os funcionários que executam o trabalho propriamente dito. A diversidade de funções dos
membros das equipes proporcionou uma visão mais ampla de como acontecem os
processos de todas as partes do time.

4.2.5. Sentimento dos Entrevistados a respeito da maneira de Trabalho das Equipes

Neste ponto foram descritas as opiniões pessoais de cada entrevistado a respeito do
modo atual de trabalho das respectivas equipes de desenvolvimento em que trabalham.

Tabela 9: Opiniões sobre o Modo de Trabalho das Equipes

ENTREVISTADOS

OPINIÕES SOBRE O MODO DE TRABALHO DAS EQUIPES

Sua opinião as respeito da metodologia de trabalho usada
atualmente na empresa é que devido a comunicação ser mais
interativa, quando ocorre algum erro no software a comunicação com
E1

o desenvolvedor se dá imediata, assim como a correção, tornando
os processos mais agilizados, fazendo com que as Stories (Tarefas)
cheguem em modo finalizado mais rápido e não fiquem esperando
nas filas de testes.
Sua percepção a respeito das metodologias é de que elas
possibilitam um maior entrosamento entre o time, que sustentados

E2

por elas, conseguiram criar um ambiente colaborativo com maior
nível de alinhamento na comunicação interna.
Sua opinião sobre a maneira de trabalhar da sua equipe é de que o

E3

trabalho seria muito complicado se não tivesse a ajuda das
metodologias ágeis, pois o trabalho é intenso.
Até 2014 eles usavam as nomenclaturas do Scrum, tinham um time
de produto que era composto pelo PO, Designer e 3 times de
desenvolvimento. As tarefas eram passadas para o time que estava
livre, portanto possibilitava um conhecimento mais amplo e

E4

multidisciplinar. Após um tempo, a equipe renomeou o papel de PO
para PM (Product Manager), e o Scrum master agora é chamado de
Tec

Leader,

nome

que

ele

mesmo

acha

ruim.

Acreditam estar em um momento pós ágil. O Scrum foi um frameware
fácil de implementar, portanto colaborou bastante no início, mas hoje
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a comunidade está mais evoluída em relação ao ágil, pois já está se
discutindo outras teoria, e cada um faz um processo que se adapta
melhor a sua realidade, porém acredita que os valores do Scrum
permaneceram.
Em sua opinião, a empresa leva muito a sério a ideia de melhoria
continua, portanto sempre estão de reavaliando e evoluindo os seus
E5

processos. O entrevistado salienta que a autonomia na tomada de
decisões ajuda muito no desenvolvimento da equipe.
Acredita que, de certa forma, a empresa está na vanguarda das
metodologias ágeis, pois estão muito engajados com o tema e estão
sempre participando de eventos. Segundo ele, qualquer pequena
coisa que comentam na comunidade, as pessoas procuram
sedentas. Acha que o país está bem aquém, em termos de

E6

tecnologias ágeis. No ponto de maturidade que o time chegou
utilizando o Scrum, foi percebido que a planing, por exemplo, já
estava atrapalhando o time, portanto se desapegaram de outros
eventos e moldaram a metodologia de acordo com as demandas da
organização. Adicionou que utilizam o Kanban como metodologia
auxiliar.
Fonte: Respostas das Entrevistas

Na tabela a cima pode-se evidenciar o que foi citado algumas vezes durante as
entrevistas com os colaboradores, que é a conhecida melhoria continua. Os entrevistados
acreditam que sempre há espaço para reavaliações e melhoria, e segundo os mesmo isto
gera diferencial competitivo das organizações.
Os membros da empresa B, vivem em um momento pós ágil segundo um dos
entrevistados. Ele acredita que as ferramentas devem ser mescladas e adaptadas a
realidade da empresa. A melhoria continua adotada na empresa, faz com que eles sempre
testes novas metodologias ou maneiras de se evoluir os processos. Além disso, acredita
que o “Scrum puro” atrapalha a equipe, pois o mesmo faz perder a flexibilidade de prazos.
Os entrevistados acreditam que é possível conseguir mais agilidade e capacidade de
reagir a mudanças, baseado nas diretrizes da filosofia ágil, se as metodologias forem
aplicadas de forma que suas misturas agreguem valor aos processos da organização.
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4.3. Categoria de Análise - Motivação no Trabalho

A atual categoria de trabalho tem como objetivo saber se a compreensão dos
entrevistados a respeito do termo motivação vai de encontro ao que a literatura prega, além
de descobrir algumas das motivações dos entrevistados dentro dos seus respectivos
ambientes de trabalho, possibilitando ao entrevistador uma reflexão sobre o que afeta a
satisfação dos mesmos.

4.3.1. Conhecimento sobre Motivação

No atual ponto, foi apresentada uma tabela com as respostas de cada entrevistado a
respeito dos seus conhecimentos sobre o termo motivação.

Tabela 10: Conhecimento dos Entrevistados sobre Motivação

ENTREVISTADOS

CONHECIMENTO SOBRE MOTIVAÇÃO

Sobre o termo “motivação”, a entrevistada entende que significa se
sentir alegre e feliz por estar contribuindo com alguma coisa, é se
E1

sentir valorizada. Pode ser algo que te impulsiona a se doar e fazer
melhor as tarefas que são reportadas.
Para a entrevistada, a motivação é perceber utilidade no que você

E2

faz, realizar um trabalho com excelência, agilidade e facilidade. O
maior ganho desse modo de trabalho é a comunicação.
Para ele motivação é o quanto você está disposto a realizar uma

E3

tarefa.
Sobre motivação, o interrogado entende que é o que dá forças para

E4

a pessoa se mover a algum objetivo. Ele pensa que é o que gera
movimento em uma pessoa para que ela faça alguma coisa.
O interrogado não só entende o conceito de motivação como já
estudou bastante sobre o tema quando trabalhou com gameficação.

E5

Falou sobre a motivação intrínseca e a extrínseca e explicou os
conceitos técnicos que aprendeu. O funcionário acredita que
motivação é o que move as pessoas.
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O entrevistado citou Daniel Pink para explicar o que entende sobre
motivação. Segundo o autor, existem 3 pilares para se definir
E6

motivação: maestria, proposito e autonomia. Que se atendidos e
preenchidos, a motivação acontece
Fonte: Respostas das Entrevistas

Em um segundo momento foram questionados aspectos ligados a motivação, para
perceber se o que conheciam a respeito do termo ia de encontro com os materiais
bibliográficos, além de perceber quais eram as suas motivações. Para os entrevistados
motivação é perceber valor e utilidade no que está fazendo, são os motivos que levam a
ação. A motivação pode ser compreendida, aos olhos dos entrevistados, como o fator de
disposição de um pessoa realizar uma tarefa.
O conhecimento de todos os entrevistados a respeito do tema foi exatamente de
encontro com o que a bibliografia estudada nos apresenta.

4.3.2. Motivação dos Entrevistados

Neste item do trabalho, a tabela apresentada abaixo, contém as respostas dos
entrevistados a respeito das suas motivações pessoais que os movem a realizar o trabalho
que exercem atualmente nas empresas A e B.

Tabela 11: Motivação dos Entrevistados

ENTREVISTADOS

MOTIVAÇÃO DOS ENTREVISTADOS

O que motiva a interrogada em trabalhar na sua empresa é entregar
E1

os produtos com qualidade, trabalhar em equipe e entregar sucesso
ao cliente.
Ela se sente motivada por facilitar o trabalho das pessoas, se sente

E2

empática e capaz de entender o real motivo da outra pessoa,
consegue entender a sinergia do grupo e como trabalha-lo.
O que motiva o entrevistado a continuar o trabalho que vem

E3

executando é a questão do reconhecimento salarial e o aprendizado.
O que motiva o funcionário da Empresa B a exercer a sua função é

E4

o resultado da entrega, é deixar seus clientes felizes e acompanhar
a evolução e crescimento profissional dos seus colegas.
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O que motiva o entrevistado é o desenvolvimento e aprendizado que
E5

a empresa fornece a ele.
O que lhe motiva é a maneira de como funcionam os processos da
organização e por ter esses 3 pilares atendidos. Se motiva por estar

E6

em uma empresa que está crescendo constantemente e por fazer
parte de um time referência no mercado.
Fonte: Respostas das Entrevistas

Para dentro da realidade organizacional das equipes dos entrevistados, a motivação
é ver o time progredir e evoluir com ele, é ter o seu trabalho reconhecido e ter autonomia
para tomar decisões durante o processo. A motivação também foi atrelada ao conceito de
competência, que significa ter responsabilidades por uma tarefa, e principalmente saber
que é capaz de executá-la.
4.3.3. Categoria de Análise – Scrum x Motivação

A presente categoria de análise tem como objetivo identificar os aspectos positivos e
negativos da metodologia ágil Scrum para a motivação dos entrevistados em suas
respectivas equipes, além de perceber quais são os seus sentimentos a respeito das
mesmas.
A última categoria, cruza as informações das categorias anteriores na intenção de
obter as informações necessárias para responder o problema dessa pesquisa, conforme
especificado na sessão 1.2.

4.3.4. O Scrum contribui com a motivação dos colaboradores de equipes de
desenvolvimento

A atual parte desse trabalho representa, as respostas se metodologia ágil Scrum
contribui de alguma forma para a motivação dos colaboradores entrevistados.

56

Tabela 12: O Scrum contribui com a Motivação dos Entrevistados.

ENTREVISTADOS

SCRUM COLABORA COM A MOTIVAÇÃO

A entrevistada acredita que a metodologia Scrum colabora
positivamente com a motivação dos funcionários, pois as tarefas
macro são divididas em inúmeras tarefas micros, que são finalizadas
com maior frequência, possibilitando a percepção do trabalho como
um todo, obtendo um maior número de sucessos, fazendo com que
E1

se tornem mais motivados. Coisas que antes levavam semanas para
serem entregues, hoje são cedidas no dia a dia, em porções
menores, com isso é possível perceber que o trabalho está
caminhando. Essa possibilidade de visão mais ampla, segundo a
entrevistada, gera satisfação a equipe.
Ela destaca que trabalham com Service Level Agreement (SLA) e
suas severidades. Devido a isso, trabalham sobre pressão, e na sua
opinião acredita que todos os integrantes precisam estar envolvidos
no processo. Quando veio a metodologia ágil eles ficaram em
dúvidas

sobre

como

iriam

incorporar

a

metodologia

para

manutenções corretivas, porém deu certo. No início as pessoas
foram um pouco resistentes, porém a médio prazo essa realidade
mudou. A autoridade que possuem para realizar outras tarefas os
E2

tornam

mais

motivadas

para

a

ação.

A entrevistada acredita que todos os envolvidos precisam saber a
respeito de todos os processos do trabalho, para quando acabar
acontecendo de alguém faltar, essa pessoa seja substituída por seu
colega, fazendo com que, dessa maneira, não haja dependência de
papel. A interrogada enfatiza que se colaborasse negativamente para
a motivação, o Scrum não teria o sucesso que tem. E por ser o
responsável pela agilização dos processos, ajuda na motivação da
equipe
Para ele as metodologias ágeis ajudam na motivação, pois elas
possibilitam uma visão das tarefas como um todo e essa organização
E3

faz com que a equipe acabe se frustrando menos com tarefas
erradas, pois para o interrogado, trabalho perdido é desmotivador
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Para ele o Scrum contribui na motivação da sua equipe, pois os
E4

membros podem ter autonomia para tomada de decisão, e isso, para
o entrevistado, é fator determinante para a motivação do indivíduo
Para o interrogado, a motivação intrínseca tem alguns pilares:
autonomia e competência. Ele acredita que as metodologias ágeis
fazem com que esses requisitos sejam preenchidos. Portanto a
relação das metodologias com a motivação é forte, segundo ele.

E5

O Scrum serve como uma ferramenta para motivação, tanto quanto
os jogos significam para a gameficação. Não que a metodologia seja
um

fator

determinante

de

motivação,

porém

ela

colabora

positivamente.
Para ele o Scrum favorece a motivação, portanto se a empresa não
dá oportunidade de o colaborador preencher os 3 pilares, citados
E6

anteriormente, não funciona. Acredita que a ferramenta ajuda a
descobrir como se motivar.
Fonte: Respostas das Entrevistas

Em um último momento foi perguntado aos entrevistados o que eles pensavam sobre
a metodologia ágil Scrum contribuir de alguma forma com a motivação do time.
As respostas foram unanimes, todos concordam que os valores da metodologia Scrum
contribuem com a motivação dos funcionários. Os principais aspectos citados como
motivadores são: o fato de tarefas macros serem quebradas em tarefas micros,
possibilitando que elas sejam concluídas mais rapidamente e em maior frequência, o que
gera a percepção de mais conquistas pela equipe; o fato de o cliente estar presente durante
grande parte do processo também gera menos tempo perdido, retrabalho e frustrações.
Mas em contraponto dois entrevistados observaram que o Scrum usado “puro”,
atrapalha o time, pelas limitações da ferramenta, porém se usada combinada de outras
metodologias é eficiente e traz bons retornos para as organizações.
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4.3.5. Outras Observações

O último tópico desse capítulo, se destinou a exibir as considerações finais de cada
entrevistado a respeito do tema desse projeto de conclusão de curso e suas respectivas
colaborações para deixar o trabalho mais robusto.

Tabela 13: Outras Observações

ENTREVISTADOS

Outras Observações

Para finalizar ela falou sobre melhoria continua. Hoje o que mais
impacta no trabalho, segundo ela, é que hoje eles trabalham com
manutenções corretivas e manutenções evolutivas. Por vezes as
E1

manutenções corretivas impedem um pouco a ação das atividades
evolutivas, por acontecerem com maior frequência, porem acredita
que não é possível sanar esse problema.
Em sua opinião, a equipe precisa ter uma boa sinergia para aprender
a se auto administrar, mas acredita que como Scrum Master ela pode

E2

contribuir com a motivação extrínseca da equipe, pois acabou se
tornando de uma certa forma, uma espécie de termômetro de humor
do time
Acredita que estão usando bem a metodologia, mas pensa que
deveriam usar de ponta a ponta na empresa, com todas as regras e

E3

artefatos. Para ele a equipe precisa ser auto gerenciável e auto
motivada.

E4

O Entrevistado ressalta sobre a importância da melhoria continua.
Saber onde se quer chegar e perceber as partes e processos do
trabalho é um fator determinante para a motivação do time de
desenvolvimento. O entrevistado finaliza as suas respostas falando
sobre a importância da melhoria continua. Acredita que as pessoas

E5

precisam entender melhor suas motivações, para que dessa forma,
seja mais fácil se construir um time engajado e conectado. Acredita
que é também o papel do Team Leader / Scrummaster cuidar da
motivação do seu time.
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Fala sobre a importância de estudar sobre melhoria continua, sobre
o empoderamento do time poder tomar as decisões ser importante
E6

para a motivação do mesmo. Também afirma que os ciclos de função
são importantes para que ninguém fique fixado na mesma função e
possa ser multidisciplinar.
Fonte: Respostas das Entrevistas

5. CONCLUSÕES
O cruzamento do conhecimento adquirido através da leitura bibliográfica e as
entrevistas aplicadas in loco em equipes de desenvolvimento trouxe bons resultados. Por
consequência disso, o trabalho possibilitou uma visão mais ampla sobre o tema e ideias de
trabalhos futuros.
Nessa última parte da pesquisa se procurou apresentar a conclusão dos seus
objetivos geral e específicos.

5.1. Em relação ao Objetivo Geral

O objetivo geral dessa pesquisa buscou descobrir se a metodologia Scrum contribuía
de alguma maneira para a motivação de equipes de desenvolvimento conforme o tópico
1.3.1 desse projeto, concluiu-se que o trabalho obteve êxito na consecução dos retornos
obtidos através dos estudos e da entrevista.
Através da aplicação das entrevistas na sede das empresas, foi permitido interagir
com os entrevistados e conhecer os seus ambientes de trabalho. Dessa forma, foi possível
analisar aspectos motivacionais além do roteiro de entrevista aplicado.
O Scrum foi considerado uma ferramenta que contribui com a motivação das equipes,
mas não o fator decisivo para motivar os funcionários, tendo em vista que a motivação é
singular a cada indivíduo. Foi observado que a empresa tem capacidade de contribuir com
a motivação extrínseca dos colaboradores, porém a intrínseca é inata a cada um.
Um dos princípios do manifesto ágil, é que os funcionários devem estar motivados no
processo de desenvolvimento e uso da metodologia. Baseado nos resultados dessa
pesquisa, foi concluído que esse mandamento do manifesto é atendido, pois o Scrum
colabora positivamente com a motivação da equipe.

60

5.2. Em relação aos Objetivos Específicos

Quanto ao primeiro objetivo específico, que é conhecer e caracterizar as metodologias
agéis, com enfoque no Scrum, que foi abordado no segundo capítulo da pesquisa, pode-se
concluir que o fundamento das pesquisas bibliográficas serviu de conhecimento para atingir
o esse objetivo. Assim como a leitura, as entrevistas permitiram uma expansão na visão do
autor a respeito do ágil e do pós ágil. Pois pode compreender a realidade vivida pelos
desenvolvedores e a sua relação com as metodologias, fez com que reforçasse o que havia
sido aprendido na literatura.
Quanto ao segundo objetivo específico, que era pesquisar as teorias e definições de
motivação, que também foi abordado no segundo capítulo do trabalho, pode-se concluir
que houve também a conquista do objetivo, tendo em vista que o material analisado
contribuiu com a base do autor para o conhecimento aprofundado do tema motivação,
assim como, colaborou para a criação da entrevista, que através da sua aplicação permitiuse perceber quais são as motivações dos entrevistados, e o que consideram importante em
suas atividades e organizações.
No que se diz respeito ao terceiro objetivo específico, que era definir parâmetros e
diretrizes de análise da metodologia Scrum e aspectos motivacionais de equipes de
desenvolvimento, foi também concluída com sucesso, através da combinação e
cruzamento de informações adquiridas durante o segundo capítulo do trabalho. Foi possível
obter desses estudos o roteiro de entrevista a ser aplicado com a amostra.
Para finalizar, o último objetivo especifico era analisar as contribuições que a
metodologia Scrum pode oferecer para equipes de desenvolvimento, e foi concluído com
êxito no quarto capítulo do trabalho. Através da pesquisa foi descoberto que as quebra de
objetivos macro, colaboram com a percepção de trabalho concluído, que acaba agindo
diretamente na motivação da equipe, assim como, foi percebido que a não hierarquização
dos papeis do Scrum, tornam os colaboradores mais competentes a realização das tarefas
como também lhes proporciona autoridade, que segundo eles é essencial para motivar um
funcionário.
Em suma pode-se afirmar que as metodologias ágeis contribuem positivamente como
ferramenta para motivação.
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5.3. Em relação aos trabalhos futuros

Tendo em vista que o tema da pesquisa é bastante específico e atual, existem muitos
campos relacionados que ainda podem ser explorados com profundidade. Percebendo a
importância de ter um time motivado ao sucesso, se faz necessário um estudo de outras
metodologias ágeis e suas relações com a motivação.
Além disso, foi descoberto através das entrevistas que a empresa B é referência na
comunidade ágil e que é vanguarda nesse meio. Seus colaboradores afirmam ter passado
do momento ágil para um momento pós ágil, e que é necessário compreender a nova era
das metodologias de desenvolvimento.
Assim, tendo como referência os resultados obtidos, torna-se pertinente oferecer
sugestões para prosseguimento da pesquisa:


Ampliar a pesquisa a um número maior de colaboradores e empresas;



Redefinir a pesquisa e aprofundar o tema motivação criando novas categorias
de análise;



Entender o momento pós ágil, citado pela empresa B.
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7. APÊNDICES
7.1. APENDICE A – Roteiro de Entrevistas

O presente formulário de entrevista tem como objetivo principal obter os resultados
dessa pesquisa, indicando se existem contribuições por parte da metodologia ágil Scrum
com a motivação de colaboradores de equipes de desenvolvimento.

Categoria de Análise 1 – Perfil dos entrevistados.

Idade:/ Formação:/ Cargo:/ Tempo na Empresa:
Categoria de Análise 2 – Metodologias Ágeis e o Scrum

1 Você conhece metodologias ágeis? O que elas significam para você?
Objetivo: Saber se a compreensão do entrevistado a respeito de metodologias ágeis vai de
encontro ao que a literatura prega.
2 Quais metodologias a sua equipe utiliza?
Objetivo: Saber se o Scrum é a metodologia ágil utilizada e se existem outras.
3 Como funciona a rotina de trabalho da equipe de desenvolvimento? Quais os
procedimentos realizados? Como a equipe se organiza no seu dia a dia?
Objetivo: Verificar se no discurso do entrevistado aparecem os ritos, eventos e artefatos da
metodologia Scrum.
4 Qual é a sua função na equipe e quais são as atividades que você realiza?
Objetivo: Saber qual o papel que o entrevistado ocupa na equipe do SCRUM e se as
atividades vão de encontro com as diretrizes da metodologia.
5 Qual a sua opinião a respeito da maneira que vocês trabalham?
Objetivo: Compreender quais são os aspectos positivos e negativos para o entrevistado, a
respeito do modelo de gestão da equipe,
Categoria de Análise 3 – Motivação no trabalho
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6 O que você entende sobre motivação?
Objetivo: Saber se a compreensão do entrevistado, a respeito de motivação vai de encontro
ao que a literatura prega.
7 O que lhe motiva a exercer sua função?
Objetivo: O interessante dessa pergunta é que além de descobrir algumas motivações do
entrevistado, possibilita ao mesmo uma reflexão sobre seus objetivos a longo prazo.
Categoria de Análise 4 – Metodologia Scrum x Motivação

8 O SCRUM contribui de alguma maneira para a sua motivação no trabalho?
Qual?
Objetivo: Identificar os aspectos positivos e negativos da metodologia SCRUM para a
motivação do entrevistado.
9 O que você acredita que possa melhorar na metodologia?
Objetivo: Agregar informações a respeito do sentimento do entrevistado em relação a
metodologia.
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7.2. APENDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE SAÚDE E SERVIÇOS
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Florianópolis, novembro de 2017

Prezado participante,

Eu, William Borges Thomsen, orientando do Professor Felipe Cantorio, estou
desenvolvendo a pesquisa intitulada “As contribuições da metodologia ágil Scrum para a
motivação de equipes de desenvolvimento”. O objetivo da pesquisa é compreender se
existem aspectos positivos ou negativos, por parte do método Scrum que interfiram na
motivação extrínseca de colaboradores de equipes de desenvolvimento.
A pesquisa possui natureza qualitativa e é do tipo descritiva. Os procedimentos
adotados nesse trabalho obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa e nenhum dos
procedimentos utilizados oferecem risco à sua dignidade.
Aos participar dessa pesquisa não lhe será atribuído nenhum gasto, apenas
contribuirá para que o estudo possa estimular a pesquisa na área de tecnologia da
informação.
Para garantir o anonimato e sigilo das informações, não haverá identificação dos
participantes, nem mesmo o nome das suas respectivas empresas e os dados ficarão
sobre minha guarda, sendo utilizados apenas para esse estudo, sem qualquer divulgação
de sua identidade.
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Necessitando de mais esclarecimentos ou, durante o estudo, não querendo mais
fazer parte do mesmo, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no endereço e
telefone abaixo.
Nesses termos, tendo sido devidamente esclarecido(a) pedimos a sua assinatura
na livre concordância em participar do estudo proposto e na divulgação pública dos
resultados.

Nome / Assinatura do Entrevistado(a):
Contato (Opcional):

Contatos:
Nome: William Borges Thomsen
Endereço: Rua Manoel Rosa, 116. Bloco 20 Apto 304, Areias –São José – SC
Telefone: (48) 9 9620-4730

