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RESUMO 
 

Na academia é cada vez maior a quantidade de estudos sobre métodos 

ágeis. O desenvolvimento ágil de software exerce um impacto significativamente 

positivo no desempenho das equipes de desenvolvimento, na qualidade do software 

e na satisfação do usuário. Assim, dentre outros temas, a Adoção e Transformação 

Ágil são dois dos temas mais relevantes nos principais eventos sobre o ágil. Muitas 

equipes que trabalham com desenvolvimento ágil relatam que ainda falta um manual 

ou documento, onde se possa facilmente encontrar soluções para auxiliar equipes 

ágeis a realizarem processos de Transformação ou Adoção Ágil. Portanto, este 

trabalho tem o objetivo de analisar e categorizar informações que possam auxiliar 

equipes nesses processos. O resultado dessa análise foi organizado em um 

catálogo denominado de Catálogo de Recomendações para Auxiliar Adoção ou 

Transformação Ágil. O catálogo foi avaliado e alterado através de um survey. O 

catálogo foi composto de treze recomendações. 
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ABSTRACT 
 

The number of studies on agile methods has increased in the academy. Agile 

software development has a significant positive impact on the performance of the 

development teams, software quality and users' satisfaction. Thus, among other 

topics, Agile Adoption and Transformation are two of the most relevant themes in the 

main events about agile. Many teams that work with agile development report that 

they miss a tutorial or document, in which it is possible to find solutions to help agile 

teams carry out processes of Agile Transformation or Adoption easily. Therefore, this 

work has the objective of analyzing and categorizing information that can assist 

teams in these processes. The result of this analysis was organized in a catalog 

called Recommendations Catalog to Assist Agile Adoption or Transformation. The 

catalog was evaluated and changed through a survey. The catalog was composed of 

thirteen recommendations. 
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1 INTRODUÇÃO 
Em 2001 um grupo de especialistas se reuniu para debater formas mais leves 

de desenvolver software. A partir desse debate eles cunharam os termos 

Desenvolvimento Ágil de Software e Métodos Ágeis (MAs) e criaram o Manifesto Ágil 

(Prikladnicki et al., 2014), (Fowler et al., 2001). Esse manifesto é composto por 

valores e princípios que norteiam os novos padrões de comportamento e atitude que 

se precisa seguir para ser ágil (Prikladnicki et al., 2014). Ser ágil está ligado a uma 

mudança cultural, ou seja, a uma nova forma de pensar, onde o enfoque maior é 

nas pessoas (Prikladnicki et al., 2014). Assim, o ágil é um conjunto de valores e 

princípios que norteiam uma transformação gradativa de comportamento (Moreira, 

2017). Dessa forma os MAs se apoiam em um conjunto de valores e definem uma 

cultura ágil a se atingir (Sahota, 2012). 

Os MAs estão em sua segunda década e vêm ganhando cada vez mais o 

interesse entre os profissionais e pesquisadores (Cal e Ramesh, 2008). O crescente 

interesse da indústria pode ser evidenciado pelo Relatório Chaos de 2015 (Standish 

Group, 2015). Esse relatório apontou que projetos que utilizam MAs possuem uma 

taxa de sucesso maior que a de projetos que utilizam de métodos tradicionais ou 

prescritivos. Nesse contexto, o último Relatório Anual do Ágil (State of Agile™ 

Survey, 2017) pontuou que o desenvolvimento ágil de software traz um impacto 

significativamente positivo no desempenho das equipes de desenvolvimento, na 

qualidade do software e na satisfação do usuário. Ademais, na academia observa-se 

um crescimento na quantidade de estudos referentes as MAs (Hoda et al., 2008).  

Dentre os mais diversos temas relacionados ao ágil, diversos estudos se 

dedicaram a Adoção ou Transformação Ágil (ATA). Esses dois temas são 

frequentemente tópicos de interesse das últimas edições de algumas das principais 

conferências ágeis mundo, tais como Workshop Brasileiro de Métodos Ágeis 

(WBMA, 2017), International Conference on Agile Software Development (XP 

Conference, 2017), Agile Conference (Agile Conference, 2017). Adoção ágil se 

refere a adoção de um ou mais métodos específicos. Já a Transformação Ágil trata 

de uma mudança de grande porte, ou seja, é a mudança de uma forma de pensar 

para outra que abrange uma mudança cultural, na forma de pensar e de agir da 
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empresa (Gandomani et al., 2014), (Sahota, 2012). Contrariando a simplicidade dos 

conceitos, a sua execução não é tão simples e estão sujeitos a muitos problemas e 

desafios (Gandomani et al., 2013). Isso ainda é especialmente verdadeiro para 

aquelas equipes que usam ou usaram os métodos tradicionais por muito tempo e 

são inteiramente adaptadas a elas (Conboy et al., 2011). A Seção 2(Fundamentação 

Teórica) terá maiores detalhes sobre os desafios das ATAs. 

1.1 Problema 

Muitos estudos se dedicaram a analisar diversos aspectos relacionados as 

ATAs. Muitos desses estudos se dedicaram a conhecer e analisar alguns de seus 

desafios, embora não tenham se dedicado a estudar formas de vencer esses 

desafios (Dikert et al., 2016), (Fitriani et al., 2016), (Lopez-Martinez et al., 2016), 

(Ghafoor, 2016). Muitas equipes de desenvolvimento de software ainda conduzem 

uma Adoção ou Transformação ágil sem ter ainda uma orientação consistente de 

como vencer seus desafios (Dikert et al., 2016). Este mesmo estudo também relata 

que a literatura ainda carece de orientações relacionadas a Adoção ou 

Transformação. Dikert et al. (2016) destaca que ainda falta um manual ou 

documento onde se possa facilmente encontrar soluções para auxiliar equipes ágeis 

a realizarem uma ATA independente de qual método ágil pretende utilizar. Por fim, 

ele ainda realça que algumas equipes voltam a trabalhar com metodologias 

tradicionais quando não conseguem encontrar no ágil as soluções para os seus 

problemas. 

Além disso, verifica-se um esforço dos pesquisadores em abordar os mais 

diversos aspectos inerentes a MAs, apesar disso, ainda há uma carência de estudos 

sobre o tema (Fitriani et al., 2016). Esse estudo ainda complementa evidenciando 

que apesar de se conhecer alguns desafios, por exemplo, pouco ainda se conhece 

sobre como vencê-los. Enquanto muitos estudos relataram os desafios 

experimentados pelas empresas, alguns deles propuseram um quadro teórico para 

ser usado em ATAs (Rohunen et al., 2010). Esse mesmo estudo ainda pondera que 

não se conhece um framework de transformação que seja consagrado e em linha 

com a abordagem Ágil. Ele ainda acrescenta que muitas equipes ágeis ainda se 

perguntam quais aspectos devem ser considerados para se iniciar e manter de 
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forma sustentável um processo de Adoção ou Transformação ágil (Rohunen et al., 

2010). 

Assim, analisando os estudos citados até aqui, detectamos uma carência de 

informações específicas que auxiliem processos Adoção ou Transformação Ágil 

(ATA). Então, na tentativa de auxiliar equipes nesse processo, este trabalho 

pretende estudar e relacionar de forma clara e organizada informações sobre 

Adoção ou Transformação ágil. As informações analisadas irão compor um Catálogo 

denominado de Catálogo de Recomendações para auxiliar Adoção ou 

Transformação Ágil (CR-ATA). Considerando o disposto a seguinte questão de 

pesquisa foi elaborada: quais seriam as recomendações adequadas para auxiliar 

processos de Adoção ou Transformação Ágil? 

1.2 Objetivos 

Este trabalho tem o objetivo de investigar sobre Adoção ou Transformação 

Ágil (ATA).  A partir deste estudo iremos propor um catálogo de recomendações 

para auxiliar a condução desses processos. Isso irá contribuir na condução e na 

resolução de problemas inerentes a uma ATA. Diante disso os objetivos específicos 

deste trabalho são: 

• Extração das principais informações sobre fatores que influenciam de forma 

positiva ou negativa uma ATA a partir de análise de estudos científicos 

através de uma Revisão Sistemática da Literatura; 

• Proposição de um catálogo para auxiliar processo de Adoção ou 

Transformação Ágil a partir da análise de estudos científicos. Esse catálogo 

será denominado de Catálogo de Recomendações para Adoção ou 

Transformação Ágil (CR-ATA); 

• Avaliação das recomendações descritas no catálogo a partir da opinião de 

especialistas em ATAs;.  

• CR-ATA atualizado de acordo com as opiniões e melhorias sugeridas pelos 

especialistas em ATAs. 
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1.3 Metodologia 

Uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) é uma abordagem para 

identificar, avaliar e interpretar toda a informação relevante que satisfaça a uma 

pergunta de pesquisa ou área de interesse (Kitchenham e Charters, 2007). Uma 

RSL é um tipo de estudo secundário, composto por estudos primários. Além disso, 

possui um processo de pesquisa metodologicamente e detalhadamente bem 

definido, para identificar, analisar, avaliar e interpretar todas as evidências 

relacionadas a uma questão de pesquisa específica, de forma não tendenciosa. 

Kitchenham e Charters (2007) acrescenta que uma RSL precisa ser auditável, para 

isso a sugestão é que seja desenvolvido um protocolo descrevendo todos os 

procedimentos adotados durante a realização da RSL. Desta forma, um protocolo de 

pesquisa foi definido para esta dissertação e os seus resultados foram descritos no 

capítulo 3. Nesse contexto, esta RSL visa sintetizar as evidências existentes sobre 

os fatores que influenciam de forma positiva ou negativa uma Adoção ou 

Transformação Ágil. 

A partir dos resultados da RSL será proposto o CR-ATA. Para avaliação do 

catálogo proposto neste trabalho utilizou-se de um survey. Este é um método de 

pesquisa usado para coletar informações, descrever, comparar, ou explicar 

conhecimento, atitudes e comportamento. Costuma-se utilizar questionários para 

coleta de dados (Pfleeger e Kitchenham, 2001). Desta forma, foi escolhido para esta 

pesquisa, executar um survey com o objetivo de comparar e identificar diferenças e 

semelhanças entre a perspectiva de profissionais da área e a perspectiva dos 

estudos científicos analisados na etapa anterior. Sua execução será com base em 

um questionário online. O questionário online é um recurso mais rápido e fácil de 

obter respostas frente um questionário em papel, além disso, a manipulação das 

respostas está menos sujeita a falhas humanas. Com isso, é possível analisar um 

número maior de respostas em um tempo e custo menores.  

1.3.1 Ciclo de Pesquisa 

Afim de alcançar os objetivos descritos anteriormente, este trabalho será 

realizado em quatro etapas como apresentado na figura 1. 
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Figura 1: Etapas da pesquisa 

Segue a descrição de cada uma das etapas: 

• Etapa 1: Realização de uma Revisão Sistemática da Literatura com o objetivo 

de extrair sobre fatores que influenciam de forma positiva ou negativa uma 

ATA. O protocolo da revisão sistemática seguiu as diretrizes descritas por 

Kitchenham e Charters (2007). O protocolo da revisão e seus resultados 

serão detalhados no capítulo 3; 

• Etapa 2: A partir dos resultados obtidos na revisão sistemática será 

elaborada a primeira versão do Catálogo de Recomendações para Adoção ou 

Transformação Ágil. O catálogo será descrito no capítulo 4; 

• Etapa 3: Realizar o survey com o objetivo de coletar e analisar as 

ponderações dos profissionais da área de métodos ágeis. Cada profissional 

poderá fazer críticas e sugestões sobre o conteúdo do CR-ATA. Além disso, 

poderemos comparar e identificar eventuais diferenças e semelhanças entre a 

perspectiva de profissionais da área e a perspectiva dos estudos científicos 

analisados na etapa anterior. Dessa forma, o objetivo desta etapa é avaliar o 

CR-ATA de forma que os especialistas contribuam com sugestões e críticas 

ao seu conteúdo; 

• Etapa 4: Ajustar o CR-ATA considerando as informações obtidas na etapa 

anterior. Esse ajuste poderá ser desde a identificação de novas 

recomendações, alteração das já descritas e até a exclusão de alguma delas. 

Dessa forma, nesta etapa será elaborada uma versão atualizada do Catálogo 

proposto. 

1.4 Organização do Trabalho 

Além desta introdução este trabalho está organizado como segue: o Capítulo 

2 apresenta a fundamentação teórica para o entendimento do trabalho, tais como 

conceitos de métodos ágeis, Adoção ou Transformação ágil. O capítulo 3 apresenta 

o protocolo utilizado e os resultados da Revisão Sistemática da Literatura. O capítulo 
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4 apresenta o catálogo de recomendações elaborado com base nos resultados da 

RSL. O capítulo 5 apresenta o planejamento e a análise dos dados do survey. Já o 

capítulo 6 apresenta a segunda versão do catálogo de acordo com as sugestões de 

alterações baseadas no survey realizado no capítulo 5. Os trabalhos relacionados 

são apresentados no capítulo 7. Por fim, o capítulo 8 apresenta as contribuições 

deste trabalho, discute suas limitações e trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Este capítulo apresenta conceitos importantes para a compreensão deste 

trabalho. A Seção 2.2 discorre sobre os conceitos e alguns desafios dos métodos 

ágeis. Por fim, Seção 2.1 explora os conceitos de Adoção ou Transformação Ágil. 

2.1 Métodos Ágeis 

Os métodos ágeis surgiram em resposta aos métodos excessivamente 

exagerados, lentos, burocráticos e inadequados a natureza da atividade de 

desenvolvimento de software (Prikladnicki et al., 2014). Esses métodos lentos eram 

os prescritivos ou também chamados de “tradicionais”, como muitas vezes é 

referenciado neste trabalho (Pressman e Maxim, 2017). No ano de 2001 um grupo 

de especialistas em metodologias não tradicionais, também conhecida como 

“metodologias leves”, se reuniu para debater como desenvolver software de forma 

mais rápida e centrada nas pessoas.  

Assim surgiu o Manifesto Ágil (Beck et al., 2017). Esse Manifesto é 

considerado o embasamento filosófico de todos os métodos ágeis (Prikladnicki et al., 

2014). Ele é formado por um conjunto de quatro valores e doze princípios, e se inicia 

afirmando que estão sendo descobertas maneiras melhores de desenvolver 

software fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazê-lo.  

Através deste Manifesto Ágil passou-se a observar os seguintes valores: (i) 

Indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas; (ii) Software em 

funcionamento mais que documentação abrangente; (iii) Colaboração com o cliente 

mais que negociação de contratos; e (iv) Responder a mudanças mais que seguir 

um plano (Beck et al., 2017). Os valores e princípios serão discutidos com inspiração 

nas visões de Cockburn (2002) e Prikladnicki et al. (2014).  

O primeiro valor nos faz atentar para o fato de que muitas vezes cremos tão 

cegamente nos processos e nas ferramentas que deixamos de nos comunicar. Os 

processos e ferramentas tem a sua importância e isso não é negado, mas é preciso 

lembrar que eles não comunicam tão bem como uma boa discussão presencial, ou 

esboços, rabiscos e modelos. O segundo valor tem como seu principal ponto não 
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negar a documentação de software. Porém, é preferível e esperado que se entregue 

software funcionando do que se apresentar longas documentações.  

O terceiro valor nos mostra que o Manifesto admite que é muito difícil ajustar 

toda a complexidade das questões do desenvolvimento em contratos. A criação de 

muros de proteção tende a não resolver o problema se não houver colaboração 

entre a equipe e o cliente. Dessa forma é preferível trabalhar em outro nível com o 

cliente, criando um clima de confiança e colaboração. O quarto valor nos mostra que 

as mudanças são uma excelente oportunidade para cada vez mais alinhar o 

software com as necessidades do cliente. Concluindo, o Ágil recomenda que as 

mudanças sejam bem-vindas.  

O Manifesto Ágil e seus doze princípios, mesmo depois de mais de dez anos, 

ainda são a referência para o que é considerado ágil. Esses princípios são:  

1. Nossa maior prioridade é satisfazer ao cliente com entregas contínua e 

adiantada de software com valor agregado. 

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

desenvolvimento. Os processos ágeis tiram vantagem das mudanças, 

visando à vantagem competitiva para o cliente.  

3. Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a 

poucos meses, com preferência à menor escala de tempo.  

4. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em 

conjunto por todo o projeto.  

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

o suporte necessários e confie neles para realizar o trabalho.  

6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informação para a equipe e 

entre a equipe de desenvolvimento é a conversa frente a frente.  

7. Software funcional é a medida primária de progresso.  

8. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os 

patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter 

um ritmo constante sempre.  

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

10. Simplicidade é essencial e é a arte de maximizar a quantidade de trabalho 

não realizado.  
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11. As melhores arquiteturas, requisitos e design emergem de times auto 

organizáveis.  

12. Em intervalos regulares, o time reflete sobre como se tornar mais eficaz e 

então refina e ajusta seu comportamento de acordo. 

2.2 Adoção ou Transformação Ágil 

Para Moreira (2013) a Transformação Ágil é ligada a aplicação de novos 

conceitos, mudança de comportamento e cultura alinhadas com o os valores e 

práticas ágeis. Já Sahota (2012) analisa a Transformação Ágil como sendo a 

mudança de uma forma de ser para outra, ou seja, é uma mudança de grande porte, 

como a criação de um ambiente onde as pessoas tenham prazer em trabalhar. Já 

para Dikert et al. (2016) a Transformação Ágil é conhecida como um processo sócio 

técnico que compreende uma grande mudança nas técnicas e culturais em 

empresas de software. Portanto, para se ter maior chance de sucesso é importante 

que se tenha mudanças em diversos aspectos de uma empresa. (Gandomani et al., 

2014). Por fim, ela deve se concentrar em ser ágil em vez de fazer ágil. (Conboy et 

al., 2011). Ser ágil está ligado ao comportamento das pessoas e fazer ágil está 

ligado as práticas que adota como a programação em pares, por exemplo 

(Prikladnicki et al., 2014).  

Uma Adoção Ágil está ligada a aplicação de um novo conjunto de práticas, 

ferramentas e técnicas (Moreira, 2013). Para Sahota (2012) a adoção é um termo 

que pode ser aplicado tanto a um produto quanto a um processo. Por exemplo, 

"estamos adotando o Libre Office como substituto do Microsoft Office" ou "estamos 

adotando um novo processo de contratação de terceiros". Apesar de ser notável o 

uso da expressão "estamos adotando o ágil", o ágil é uma mentalidade e uma 

cultura, portanto não poderia ser adotada (Sahota, 2012). Em contrapartida é correto 

dizer que se está adotando práticas ágeis ou que se está adotando o Scrum 

(Sahota, 2012).  

Existem diferentes desafios, obstáculos e problemas que as empresas 

enfrentam ao adotar métodos ágeis. A maioria dos desafios relatados estão 

relacionados aos aspectos humanos das ATAs (Gandomani et al., 2013). Isto é 

especialmente verdade principalmente porque os métodos ágeis são conhecidos 
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como processos orientados a pessoas, de modo que a maioria dos pesquisadores 

acredita que uma Transformação ou Adoção Ágil não é nada, a menos que altere as 

atitudes, as culturas e as mentalidades das pessoas no desenvolvimento de 

software. Esses desafios são experimentados pelos clientes, membros de equipes 

técnica, membros das equipes gerenciais (Nerur et al., 2005).  

Diversos trabalhos apontaram desafios relacionados as ATAs. Eles relataram 

desafios nas áreas de pessoas, ferramentas e tecnologia, por exemplo (Conboy et 

al., 2011). Além destes e outros desafios, pesquisas evidenciam que os desafios 

que são considerados mais difíceis de serem resolvidos, são aqueles relacionados a 

pessoas (Conboy et al., 2011), (Fitriani et al., 2016). Os desafios que foram 

relatados por vários estudos de pesquisa mostram que o alcance das ATAs não se 

limita a partes específicas da organização e vários fatores devem ser considerados 

com cuidado (Gandomani et al., 2013b). Por exemplo, pegar o projeto inicial, 

chamado projeto piloto, é um dos fatores críticos de sucesso no ATAs (Gandomani 

et al., 2013c).  
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3 REVISÃO SISTEMÁTICA 
A Revisão Sistemática proposta nesse trabalho teve como objetivo levantar 

informações existentes sobre os fatores que afetam de forma positiva ou negativa 

uma ATA e categorizá-los para facilitar o seu entendimento. O protocolo completo 

da revisão sistemática está descrito por completo na Seção 3.1. Os resultados da 

RSL estão descritos na Seção na seção 3.2.  

3.1 Protocolo 

Uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) é um estudo secundário com o 

objetivo de avaliar e interpretar toda a pesquisa disponível que seja relevante para 

satisfazer a questão de pesquisa proposta no trabalho. Uma RSL se utiliza de uma 

metodologia confiável para apresentar uma avaliação sobre o tema da pesquisa. 

Algumas das atividades que envolvem uma RSL exigem disciplina por parte dos 

pesquisadores. As informações devem ser registradas para que se torne possível 

uma avaliação sobre o processo. Para que isso seja possível é fundamental que se 

desenvolva um protocolo para com o processo realizado na RSL (Kitchenham e 

Charters, 2007). 

A necessidade da execução de uma revisão sistemática foi identificada 

durante a revisão da literatura mencionada na introdução deste trabalho. A análise 

realizada apontou a necessidade do aumento de embasamento relacionado com o 

tema desta pesquisa. Este protocolo foi elaborado com base nas diretrizes 

propostas por (Kitchenham e Charters, 2007).  

3.1.1 Questões de Pesquisa 

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, mais especificamente o desta 

revisão sistemática, foi elaborada a seguinte questão de pesquisa (QP): o que se 

sabe sobre os fatores que influenciam de forma positiva ou negativa a Adoção ou 

Transformação Ágil? 

Essa questão de pesquisa tem o objetivo de identificar e analisar quaisquer 

fatores que tenham influência positiva ou negativa em uma Adoção ou 

Transformação ágil. Ou seja, pesquisaremos sobre aquilo que segundo a literatura 

pode contribuir de forma positiva ou negativa para o sucesso de processos de ATAs.  
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3.1.2 Estratégias de Busca 

A busca por estudos primários será  realizada de forma manual e 

automática. Para a busca automática serão consultadas algumas das principais 

bases de dados científicos, por meio de uma string de busca adaptada de acordo 

com o mecanismo de busca de cada base. Para a pesquisa manual será feita em 

sítios de alguns dos principais eventos relacionados a área temática deste trabalho.  

As fontes de busca foram selecionadas por estarem acessíveis pela rede da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Observamos as fontes de 

busca usadas em pesquisas similares e selecionamos aquelas que são acessíveis 

conforme critério explicado anteriormente. Além disso, todas as fontes possuem 

mecanismos que possibilitam o uso de operadores lógicos e ainda permitem a 

extração dos dados para formatos BibTex ou CSV. As fontes de busca selecionadas 

foram as seguintes:  

• IEEE: ieeexplore.ieee.org; 

• ACM: dl.acm.org/; 

• Science Direct: sciencedirect.com/; 

• Scopus: scopus.com. 

Já para as fontes de busca manual foram selecionados algumas das 

principais conferências dá área. As conferências selecionadas foram a Agile 

Conference (Agile Alliance), XP Conference e a Workshop Brasileiro de Métodos 

Ágeis (WBMA) que acontece dentro do Agile Brazil. 

A string de busca foi concebida com base na leitura de alguns trabalhos 

relacionados com a temática de pesquisa deste trabalho. As buscas utilizando essas 

strings foram documentadas de forma que se identifique os procedimentos 

realizados em cada base de dados científica. A string base utilizada e adaptada para 

cada base nas buscas foi a seguinte devido a particularidades de funcionamento de 

cada uma dessas bases: 

("agile software development" OR "agile development" OR "agile 

methodology" OR "agile method" OR "agile approach" OR "agile") AND ("software") 
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AND ("factors" OR "practices" OR "strategies" OR "techniques" OR "challenges") 

AND (adopt* OR "agile transformation" OR "transformation"). 

A string de busca foi utilizada em todas as bases citadas mas tiveram 

algumas adaptações e configurações extras como é apresentada a seguir: 

IEEE 

• String utilizada: ("agile software development" OR "agile development" OR 

"agile methodology" OR "agile method" OR "agile approach" OR "agile") AND 

(“software") AND (“factors" OR "practices" OR "strategies" OR "techniques" 

OR "challenges") AND (adopt* OR "agile transformation" OR 

"transformation"); 

• Configurações extras: foi selecionada a opção Metadata Only e não foi 

utilizado filtro algum para ano de publicação. Isso foi feito para que se 

pudesse obter um resultado mais amplo no tocante as partes do texto onde a 

string iria ser buscada e não limitar o ano de publicação. 

ACM 

• String utilizada: ("agile software development" OR "agile development" OR 

"agile methodology" OR "agile method" OR "agile approach" OR "agile") AND 

(“software") AND (“factors" OR "practices" OR "strategies" OR "techniques" 

OR "challenges") AND (adopt* OR "agile transformation" OR 

"transformation"); 

• Configurações extras: não foi utilizado filtro algum para ano de publicação. 

Isso foi feito para que se pudesse obter um resultado mais amplo no tocante 

as partes do texto onde a string iria ser buscada e não limitar o ano de 

publicação. 

Science Direct 

• String utilizada: TITLE-ABSTR-KEY(("agile software development" OR "agile 

development" OR "agile methodology" OR "agile method" OR "agile 

approach" OR "agile") AND (“software") AND (“factors" OR "practices" OR 
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"strategies" OR "techniques" OR "challenges") AND (adopt* OR "agile 

transformation" OR "transformation")); 

• Configurações extras: buscamos no título, resumo e palavras-chave. Não foi 

utilizado filtro algum para ano de publicação. Isso foi feito para que se 

pudesse obter um resultado mais amplo no tocante as partes do texto onde a 

string iria ser buscada e não limitar o ano de publicação. 

Scopus 

• String utilizada: TITLE-ABS-KEY(("agile software development" OR "agile 

development" OR "agile methodology" OR "agile method" OR "agile 

approach" OR "agile") AND (“software") AND (“factors" OR "practices" OR 

"strategies" OR "techniques" OR "challenges") AND (adopt* OR "agile 

transformation" OR "transformation")); 

• Configurações extras: utilizamos a opção de pesquisa em título, resumo e 

palavras-chave. Não foi utilizado filtro algum para ano de publicação. Isso foi 

feito para que se pudesse obter um resultado mais amplo no tocante as 

partes do texto onde a string iria ser buscada e não limitar o ano de 

publicação. 

3.1.3 Seleção dos Estudos 

Na seleção dos estudos serão considerados os escritos no idioma inglês. 

Nessa revisão foram considerados artigos, dissertações, teses e capítulos de livros 

relacionados com o tema. Não foi usado nenhum filtro que limite o ano de 

publicação, portanto, foram considerados todos os estudos até 2017. Os seguintes 

critérios de inclusão (CI) e exclusão (CE) foram utilizados:  

• CI-01: Estudos primários dos tipos citados anteriormente, disponíveis de 

forma integral nas bases científicas disponíveis na rede da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e escritos em inglês ou português; 

• CI-02: Estudos completos com informações sobre adoção ágil e que abordem 

desafios, estratégias, técnicas, práticas, experiências, recomendações e 

lições aprendidas durante a transformação ágil; 
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• CI-03: Estudos completos com informações sobre transformação ágil e que 

abordem desafios, estratégias, técnicas, práticas, experiências, 

recomendações e lições aprendidas durante a transformação ágil; 

• CE-01: Estudos não acessíveis; 

• CE-02: Estudos que não se encaixem nos tipos citados no início desta seção 

ou são estudos incompletos; 

• CE-03: Estudo que não apresentem informações sobre adoção ou 

transformação ágil. 

Esta pesquisa foi realizada por um único pesquisador e como alternativa 

utilizaremos uma abordagem de teste e reteste em uma amostra aleatória de 

estudos primários com o objetivo de verificar as decisões de inclusão e exclusão. 

Para isso, serão avaliados 5% dos artigos retornados em cada fase e em caso de 

discordância será realizado um novo teste. Os estudos que foram objeto de 

discordância foram considerados potencialmente relevante (incerteza) e foram 

incluídos.  

Processo de Seleção dos Estudos 

O processo de seleção é composto das seguintes etapas:  

• ETAPA 1: Aplicação da string de busca em cada uma das fontes de pesquisa 

selecionadas para este trabalho; 

• ETAPA2: Remoção de estudos duplicados;  

• ETAPA 3: Leitura do título, resumo e palavras chave de cada um dos artigos 

selecionados na etapa anterior. Nesta etapa já aplicamos os critérios de 

inclusão e exclusão conforme especificados anteriormente; 

• ETAPA 4: Leitura completa dos artigos selecionados na etapa anterior. Aqui 

também aplicamos os critérios de inclusão e exclusão conforme especificados 

anteriormente.  

Os estudos selecionados serão analisados e terão sua qualidade avaliada 

conforme explicado na próxima seção.  
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3.1.4 Avaliação da Qualidade dos Estudos 

Esta etapa consiste na avaliação de qualidade dos artigos conforme critérios 

e valores para avaliação aqui descritos. O objetivo dessa avaliação não é de 

exclusão de artigos, pois isto já foi feito em etapas anteriores. Portanto, a avaliação 

de pretende apenas classificar os artigos. 

Para este trabalho entendemos que seja importante que o artigo tenha de 

forma clara aquilo que descreve os objetivos deste trabalho na Seção 1.2, ou seja, 

estratégias, desafios e como vencê-los, melhores práticas de Adoção ou 

Transformação ágil. Assim, cada estudo será avaliado conforme os seguintes 

critérios de qualidade (CQ): 

• CQ-01: O estudo deixa claro os seus objetivos? 

• CQ-02: O estudo apresenta de forma clara os aspectos que influenciam de 

forma positiva uma adoção ou transformação ágil? 

• CQ-03: O estudo apresenta de forma clara a relação entre os fatores que 

influenciam de forma negativa uma adoção ou transformação ágil? 

Para cada um dos artigos foram analisados os pontos descritos acima e 

atribuídos pontos conforme a escala de Likert (Mciver e Carmines, 1981). Para o 

caso de o artigo atender as questões de forma integral atribuímos o valor de 1 

ponto, para o caso de atender forma parcial será atribuído 0,5 pontos e para de o 

artigo não atender a determinado critério de avaliação será atribuído a ele 0 pontos.  

3.1.5 Extração dos Dados 

Esta atividade foi executada baseada nas orientações de Cruzes e Dyba 

(2011). Os dados serão extraídos com ajuda de um formulário confeccionado 

conforme estrutura baseada nas recomendações dos autores. Esse formulário é 

composto dos seguintes atributos: 

• ID: Identificador único do artigo; 

• Título: título do artigo; 

• Autores: nome dos autores do artigo; 

• Fonte: sítio e url específica de onde se pode localizar o artigo; 

• Ano: ano de publicação; 
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• QP: Evidências referentes a questão de pesquisa; 

• Comentários gerais do pesquisador: comentários específicos realizados 

pelo pesquisador desta pesquisa. 

3.1.6 Ameaças a Validade  

Nesta seção são descritas ameaças a validade decorrentes do 

desenvolvimento deste trabalho conforme proposto por Wohlin et al. (2000). 

Como validade dos constructos foi criada uma string de busca simples com 

base em termos da área temática deste trabalho. Porém, é impossível garantir que 

toda a literatura relevante foi retornada durante as buscas e outros estudos 

poderiam ter sido incluídos. Na tentativa de mitigar essa validade a string foi testada 

nas bases de busca para fins de análise do conjunto inicial de artigos.  

No que se refere às ameaças de validade interna, algumas decisões 

subjetivas podem ocorrer durante a seleção e isso pode dificultar o uso de critérios 

de inclusão e exclusão ou uma extração de dados imparcial. Com o objetivo de 

minimizar estes riscos foi realizado um procedimento de teste e reteste conforme 

explicado anteriormente na seção 3.1.3. 

A validade externa estabelece a generalização dos resultados com relação ao 

grau de representatividade dos estudos para os tópicos revisados. Na tentativa de 

mitigar este ponto as buscas foram definidas depois de diversos testes de cobertura 

e representatividade dos estudos. 

3.2 Resultados 

O processo de seleção foi composto de quatro etapas. A primeira etapa foi a 

aplicação da string de busca que retornou 1482 estudos. Na segunda etapa foram 

excluídos os estudos duplicados resultando em 359 estudos excluídos e 1123 

selecionados para próxima etapa. A terceira etapa consistiu na leitura título, resumo 

e palavras chave de cada um dos artigos selecionados na etapa anterior. Após essa 

leitura e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram excluídos 1035 

estudos e 88 passaram para a última etapa do processo de seleção. Na última etapa 

foi realizada a leitura completa dos artigos selecionados na etapa anterior e também 

foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão. Assim, foram excluídos 53 
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estudos no processo de leitura completa e incluídos 35 estudos. Portanto, essa RSL 

contou com 35 estudos para análise e estes servirão de base para o CR-ATA. A lista 

completa dos estudos selecionados está no APÊNDICE A e o resumo da inclusão e 

exclusão dos estudos em cada fase é mostrada na Tabela 2. Além disso, todos os 

dados da RSL foram disponibilizados no seguinte link: http://urele.com/RSL. 

Todos os estudos selecionados foram submetidos a uma avaliação de 

qualidade conforme critérios estabelecidos no protocolo dessa RSL. Todos os 

estudos foram submetidos a avaliação de qualidade conforme descrito no protocolo. 

O resultado da avaliação apontou que 74% dos estudos tiveram pontuação maior ou 

igual a 2 pontos. O quantitativo do resultado está na Tabela 1. 

Pontuação Quantidade de Estudos 

1.5 5 

2 4 

2.5 7 

3 19 

Tabela 1: Pontuação 

A Tabela 1 nos mostrou a distribuição dos pontos por cada escala de 

pontuação. Já a Tabela 2 irá mostrar a distribuição dos pontos por cada estudo 

selecionado.  

ID CQ1 CQ2 CQ3 PONTOS 

ES01 1 1 0.5 2.5 

ES02 1 1 1 3 

ES03 1 1 1 3 

ES04 1 1 1 3 

ES05 1 1 1 3 
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ES06 1 0.5 1 2.5 

ES07 1 1 1 3 

ES08 1 0.5 0.5 2 

ES09 1 0.5 0.5 2 

ES10 1 1 1 3 

ES11 1 0.5 1 2.5 

ES12 1 0.5 1 2.5 

ES13 1 1 1 3 

ES14 1 1 1 3 

ES15 1 1 1 3 

ES16 1 0.5 1 2.5 

ES17 1 1 1 3 

ES18 1 1 1 3 

ES19 1 1 1 3 

ES20 1 1 1 3 

ES21 1 0.5 1 2.5 

ES22 1 1 1 3 

ES23 0.5 0.5 0.5 1.5 

ES24 0.5 0.5 0.5 1.5 

ES25 1 1 1 3 

ES26 1 0.5 0.5 2 
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ES27 1 1 0.5 2.5 

ES28 1 1 1 3 

ES29 1 1 1 3 

ES30 1 0.5 0.5 2 

ES31 1 1 1 3 

ES32 0.5 0.5 0.5 1.5 

ES33 0.5 0.5 0.5 1.5 

ES34 1 1 1 3 

ES35 0.5 0.5 0.5 1.5 

Tabela 2: Distribuição dos pontos 

Como dito anteriormente este trabalho analisou 35 estudos selecionados na 

etapa de seleção e após a avaliação de qualidade. A Tabela 3 irá mostrar o 

quantitativo de estudos que foram analisados e incluídos ou excluídos conforme 

critérios apresentados no protocolo desta revisão.  

Etapa Números 

Etapa 1: Aplicação da string de 
busca 

Scopus 952 

Science Direct 47 

IEE 315 

ACM 168 

Total 1482 

Etapa 2: Remoção de estudos 
duplicados 

Iniciou com 1482 

Foram excluídos 359 

Passaram para a 
próxima etapa 

1123 
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Etapa 3: Leitura parcial e 
aplicação dos critérios inclusão 
e exclusão 

Iniciou com 1123 

Incluídos 88 

Excluídos 1035 

Passaram para a 
próxima etapa 

88 

Etapa 4: Leitura completa e 
aplicação dos critérios inclusão 
e exclusão 

Iniciou com 88 

Incluídos 35 

Excluídos 53 

Foram analisados 
por esta RSL 

35 

Tabela 3: Pontuação 

Uma vez que o principal interesse deste trabalho é o estudo dos fatores que 

influenciam uma Transformação ou Adoção Ágil, a análise dos estudos incidiu sobre 

essa temática. Os resultados dessa análise foram organizados em categorias. Elas 

emergiram a partir de uma análise detalhada dos artigos selecionados. O título de 

cada categoria representa um determinado tema abordado no conjunto de artigos. 

Por exemplo, a categoria “Resistências a adoção ou transformação ágil” apresenta e 

discute fatores detectados nos estudos que representam ou caracterizam alguma 

resistência a processos de adoção ou transformação. Assim, em cada categoria 

temos a análise de cada um dos fatores que podem ter alguma influência sobre um 

processo de adoção ou transformação ágil. Quanto ao título de cada categoria, eles 

emergiram como uma forma de agrupar os temas que notamos nos artigos da RSL. 

Outra característica sobre o título das categorias é que ele fosse de fácil 

entendimento e que somente pela sua leitura já fosse possível situar o leitor sobre o 

conteúdo analisado na categoria. A Tabela 4 irá mostrar a categoria e quais estudos 

ela foi baseada. 

CATEGORIA ESTUDOS 

1) Equipes que trabalham com 
metodologias diferentes 

ES04, ES22  

2) Resistências a adoção ou transformação ES02, ES06, ES08, ES15, ES18, 
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ágil ES20, ES21, ES22 

3) Conhecendo as características da equipe  ES07, ES08, ES09, ES11, ES24, 
ES25, ES26, ES27, ES32, ES35 

4) Influência de fatores anteriores ao início 
da adoção ou transformação ágil 

ES02, ES04, ES05, ES10, ES14, 
ES15, ES19, ES20, ES21, ES22, 
ES33 

5) Motivação e aptidão para trabalhar com o 
ágil 

ES04, ES05, ES07, ES09, ES17, 
ES18, ES20, ES21, ES22, ES26, 
ES28, ES29, ES30, ES31, ES32, 
ES33, ES34, ES35, ES03 

6) Planejamento e Projetos Piloto ES03, ES05, ES06, ES07, ES09, 
ES10, ES12, ES13, ES15, ES20, 
ES25, ES29, ES32, ES35 

7) Envolvimento das pessoas na Adoção ou 
Transformação ágil 

ES01, ES02, ES05, ES06, ES07, 
ES10, ES13, ES14, ES15, ES16, 
ES17, ES21, ES23, ES24, ES29, 
ES31, ES32, ES33, ES34, ES35 

8) Aprendizado sobre o ágil ES02, ES03, ES05, ES06, ES07, 
ES08, ES10, ES13, ES14, ES15, 
ES16, ES18, ES20, ES21, ES22, 
ES23, ES29, ES31, ES32, ES33, 
ES34, ES35 

Tabela 4: Pontuação 

A Tabela 4 mostrou as categorias que emergiram da análise dos estudos. 

Assim, foi possível relacionar as categorias com os estudos que a originou.  

3.2.1 Análise das Categorias 

A seguir iremos analisar as evidências de cada estudo relacionado às 

categorias. 

1) Equipes que trabalham com diferentes formas de trabalhar: equipes 

que trabalham com diversas metodologias têm dificuldades em ATAs. Essa 

realidade não é comum apenas em projetos com tecnologia antiga ou em projetos 

com equipes de diferentes formações. Considere um cenário em que um 

determinado time não adotou o ágil e ainda está trabalhando em suas demandas 

anteriores ao início da ATA. Se o tempo de resposta dessas equipes é distante do 

esperado no ágil, isso pode ser um alto risco em uma ATA. Aqui estão alguns 
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pontos que valem a pena considerar a este respeito. Conseguir mudanças em uma 

organização que possuem diferentes formas de trabalhar pode ser um desafio. Isso 

pode acontecer por não se conseguir ter controle direto sobre as equipes. Assim, 

poderá ser difícil implementar o ponto de vista do ágil [ES-04].  

Algumas evidências apostam que uma maneira de abordar essa questão é 

trabalhar com um gerenciamento mais alto nível. Isso pode ajudar a trabalhar com 

essas equipes. Elas devem ser envolvidas na forma ágil de trabalhar, devem 

participar dos planejamentos e reuniões diárias. Essas equipes devem ser 

consideradas como parte de uma equipe única e não isolada. Isso irá ajudá-las a 

entender melhor a forma ágil de trabalhar e com isso podem ajustar-se de acordo 

com o ágil [ES-04].  

Geralmente uma adoção ou transformação ágil leva muito tempo e pode ser 

preciso lhe dar com processos rígidos que não podem ser alterados de um dia para 

o outro. Pode ser difícil mudar esses processos por causa de restrições legais e 

cultura organizacional. Dar o tempo necessário para que as equipes entendam 

melhor as motivações e os objetivos propostos pela Adoção ou Transformação Ágil 

é apontado como uma das condições necessárias para o sucesso do processo [ES-

22]. 

Outro ponto importante é manter todas as equipes informadas sobre os novos 

processos que você está implementando. Isso tudo irá ajudar as equipes a se 

alinharem o mais rápido possível. O fato das equipes trabalharem de forma diferente 

da proposta ágil, pode ser também encarado como uma resistência as ATAs. Assim, 

se torna crucial que se conheça bem as peculiaridades de cada equipe para que se 

possa ter sucesso no alinhamento com a nova forma de trabalhar proposta pela ATA 

[ES-22]. 

2) Resistências a adoção ou transformação ágil: equipes que trabalham a 

muito tempo com uma determinada metodologia ou carregam vícios na forma de 

trabalhar, podem criar resistência a uma ATA. Outros focos de resistência são 

apontados pelos estudos, como a falta de motivação, falta preparo adequado ou até 

a falta de comprometimento da equipe com a Adoção ou Transformação Ágil que 

será ou está sendo conduzida. Esses mesmos estudos ainda indicam que um 
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treinamento com conteúdo inadequado pode levar que o ágil perca a credibilidade 

da equipe [ES-21] [ES-22].  

Da mesma forma que os fatores aqui relatados são importantes, existe um 

fator que é apontado como um dos principais, a cultura da equipe e da organização. 

Quando falamos em cultura não falamos apenas sobre traços individuais de 

comportamento das pessoas, mas também falamos sobre qual cultura 

organizacional eles estão sendo submetidos [ES-22]. Cultura organizacional, 

conforme mostra alguns estudos, é muito ligada a forma de como as organizações 

são gerenciadas. Equipes habituadas a cultura de gerenciamento hierárquico, onde 

se pressupõem pouca autonomia de tomada de decisão por parte das equipes, pode 

ser considerado um fator desafiador e este colabora de forma negativa no 

andamento de uma ATA [ES-21]. Por outro lado, equipes que evoluem para longe 

da cultura de gerenciamento hierárquico tendem a ter maior facilidade em trabalhar 

com ágil [ES-20] [ES-08]. 

Na tentativa de vencer essas resistências ao ágil os estudos ponderam sobre 

mais alguns pontos. Eles apontam que os princípios ágeis e os seus benefícios 

devem ser sempre lembrados para as equipes [ES-18]. Isso deve ser posto de forma 

clara para as equipes consigam entender o real benefício e motivação do ágil. Com 

isso, deve-se ter bem claro quais as motivações que levaram a se realizar uma ATA. 

Assim, a participação da equipe gerencial é muito importante na disseminação e na 

motivação do ágil na organização, além de ter o poder de reintegrar aquelas equipes 

que por um motivo ou outro ficaram isoladas. Portanto, a mobilização das equipes 

em participar de forma ativa em uma ATA pode ser um fator que contribui de forma 

positiva para o sucesso de uma ATA [ES-02] [ES-06] [ES-08] [ES-15]. 

3) Conhecendo as características da equipe: diversos estudos evidenciam 

que os aspectos humanos possuem grande influência negativa e positiva em ATAs. 

As questões humanas são muito abrangentes e este trabalho não se propõe a 

discutir de forma detalhada esse tema. Porém, precisamos ponderar sobre alguns 

pontos que consideramos os mais importantes dentro do contexto de uma Adoção 

ou Transformação ágil [ES-08] [ES-07] [ES-11] [ES-09] [ES-26].  
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Conhecer as características de cada membro das equipes, incluindo os 

membros da gerencia, pode ser um fator decisivo para o sucesso de uma ATA. 

Equipes são compostas de pessoas estas por sua vez podem ter culturas, 

motivações e comportamentos diferentes umas das outras. Os estudos apontam que 

o autoconhecimento das equipes antes e durante uma ATA pode ser útil para o 

sucesso da ATA [ES-07] [ES-08] [ES-11].  

As evidencias mostram que a promoção do autoconhecimento é uma 

oportunidade para que todos possam expor seus anseios e indicar aquilo que eles 

consideram como ponto forte e fraco dentro da equipe [ES-35]. Esses pontos são 

analisados e a partir daí pode-se abstrair aquilo que pode ser melhorado e ou que 

deve ser mantido. Nesse diapasão, os envolvidos nesse processo de 

autoconhecimento firmam um pacto baseado na análise comentada anteriormente. 

Esse pacto nada mais seria que um contrato informal de condutar firmado entre os 

membros da equipe. Portanto, conhecer as dificuldades e anseios de cada um pode 

contribuir positivamente para o relacionamento interpessoal e o bom andamento dos 

trabalhos [ES-25] [ES-27] [ES-32].  

Como já foi mostrado anteriormente a cultura é um fator importante quando 

se trata de Adoção ou Transformação ágil. Especificamente sobre o conhecimento 

das características da equipe, podemos dizer que desde as características pessoais, 

até as características profissionais podem ser importantes. Essa importância é 

evidenciada quando tratamos do pacto mostrado anteriormente, além de ajudar nos 

critérios de formação das equipes conforme plano de ação que será comentado 

posteriormente [ES-35] [ES-09] [ES-24]. 

Portanto, a busca constante pelo conhecimento das características das 

equipes deve se ser incentivado. Com isso, o aumento do comprometimento da 

equipe com a ATA pode ser facilitado, além do aumento da confiança entre os 

membros da equipe e no processo de adoção a transformação ágil conduzido. 

Assim, uma prática importante para conhecimento da equipe é dar a oportunidade 

de todos participarem e opinarem sobre o processo. Mais que isso, as equipes e 

seus membros devem ser incentivadas a exporem os seus pensamentos e 

convicções sobre a ATA [ES-27] [ES-26]. 
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4) Influência de fatores anteriores ao início da adoção ou transformação 
ágil: muitas equipes possuem membros com larga experiência em métodos 

tradicionais. Alguns estudos evidenciam que a influência exercida por formas 

tradicionais de trabalho pode ser um fator de resistência ao processo de Adoção ou 

Transformação ágil. Esses fatores abrangem desde o nível de aceitação e 

adequação a metodologias diferentes das ágeis, até a questões relacionadas a 

códigos-fontes antigos. No caso dos códigos-fontes antigos, alguns estudos relatam 

que devido a utilizaram tecnologias ultrapassadas, estes podem causar transtornos 

no andamento da ATA devido a dificuldade de alterá-los. Além disso, eles ainda 

podem ser considerados robustos a ponto de não precisarem ser alterados com 

frequência, e por consequência não estariam prontos para a forma ágil de trabalhar 

[ES-04].  

A parte qualquer metodologia ou tecnologia específica, que diga-se de 

passagem não são objeto de estudo deste trabalho, tem-se relatos de que em casos 

mais extremos alguns membros de equipe as deixam por não se adaptarem ou não 

concordarem com a forma ágil de trabalhar proposta pela ATA [ES-22] [ES-33]. Mas 

isso não tem haver diretamente apenas com as equipes. Lembremos que há outros 

envolvidos, como os clientes e os gerentes, por exemplo. No caso dos clientes, 

alguns estudos relatam que algumas equipes não conseguem se adaptar a 

constante presença dos clientes [ES-05]. Só isso, já poderia ser considerado um 

fator com influência negativa em uma ATA. Isso pode acontecer principalmente pelo 

fato dos clientes estarem acostumados com a forma de trabalhar anterior e estes 

não foram incentivados ou não quiseram se envolver no processo da ATA [ES-10] 

[ES-19] [ES-21].  

Indivíduos habituados com metodologias tradicionais podem levar um certo 

tempo para se habituar com as propostas do ágil. Assim, outro ponto importante 

evidenciado pelos estudos, diz respeito ao ritmo na condução de uma Adoção ou 

Transformação ágil. Esse ritmo é importante e deve ser considerado e ajustado 

durante todo o processo [ES-05]. Neste ponto, assim como em outros analisados 

anteriormente, deve-se considerar o tempo que cada um dos envolvidos pode 

demandar para entender os objetivos e motivações da ATA proposta. Uma eventual 

falha nesse entendimento por parte das equipes no processo, mesmo que seja por 
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parte de poucos indivíduos, pode levar a falta credibilidade das equipes no ágil, 

queda de produtividade e até a negação da forma ágil de trabalhar [ES-21]. Assim, 

com essa falta interesse, alguns membros podem perder o otimismo inicial com o 

ágil e pode ainda colocar em risco o bom andamento da ATA [ES-19] [ES-05]. 

Assim como as equipes, os clientes e a alta gestão podem ser considerados 

atores importantes no processo. No caso da alta gestão, a sua eventual falta de 

envolvimento no processo pode inviabilizar o nível de comprometimento das equipes 

com a ATA [ES-21]. Geralmente a alta gestão é responsável pelo financiamento dos 

treinamentos. Sem um treinamento adequado todo o processo de Adoção ou 

Transformação ágil pode ser condenado a não atingir os seus objetivos [ES-15]. 

Dessa forma, para diminuir a influência dos fatores anteriores a ATA, é 

imprescindível que a alta administração tenha forte participação no processo [ES-

33]. 

Estamos analisando aqui a influencia de fatores anteriores ao processo de 

ATA. Relatamos aqui e anteriormente que os envolvidos no processo precisam estar 

abertos as novas mudanças e estarem dispostos a se engajarem no propósito da 

Adoção ou Transformação ágil. Porém, alguns estudos evidenciaram que pode 

existir alguma dificuldade em se saber quando e como deixar de lado as formas 

antigas de trabalho para focar-se inteiramente nas formas de trabalho propostas 

pela ATA. Esses mesmos estudos indicam que a Adoção ou Transformação pode 

ser realizada de forma gradual. Isso seria o ideal para que se possa ter maiores 

chances de sustentabilidade da ATA e por consequência saber melhor quando 

realmente deixar de observar fatores anteriores ao início do processo [ES-19] [ES-

14] [ES-22] [ES-21].  

Alguns estudos evidenciam que equipes bem treinadas e doutrinadas em 

processos não ágeis, incluindo o processo de desenvolvimento em cascata, podem 

apresentar sérias dificuldades em deixar de trabalhar com esses processos. Esses 

mesmos estudos relataram casos de que essas equipes bloquearam o andamento 

da ATA. Os membros dessas equipes, geralmente céticos quanto as vantagens e 

melhorias propostas pelas ATAs, podem se tornar cada vez mais obstinados em 

continuar com as a trabalhar com as velhas práticas [ES-21] [ES-20]. Alguns ainda 

podem chegar ao extremo de se desligarem das equipes. Essa mentalidade não é 
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algo que atinge somente os membros técnicos, ela também pode estar presente nos 

clientes. Esses, muitas vezes acostumados com o sucesso obtido no passado, ainda 

ficam receosos com os novos valores propostos nas ATAs [ES-10].  

Portanto, o empoderamento das equipes, no sentido de mostrar que elas são 

importantes no processo e que elas receberão treinamento e atenção adequados, 

pode ajudar de forma decisiva na Adoção ou Transformação ágil [ES-02]. 

Conscientizar essas equipes que elas poderão ter um poder maior de decisão 

também faz parte do seu empoderamento. Por fim, os estudos evidenciam que é 

preciso tentar conhecer as peculiaridades das equipes e seus membros. Além disso, 

precisa-se conhecer bem a instituição que está recebendo a ATA. O apoio 

institucional é primordial na influência positiva das equipes [ES-33]. Assim, é preciso 

aproximar, incentivar e conscientizar as pessoas sobre a importância da 

desvinculação gradual das influências antigas que não fazem parte da ATA. Por fim, 

os resultados positivos obtidos por outros projetos já adaptados a ATA, pode servir 

de incentivo a aqueles que ainda estão não estão participando ativamente da 

Adoção ou Transformação ágil [ES-10]. 

5) Motivação e aptidão para trabalhar com o ágil: para se iniciar uma ATA 

é importante verificar o quão prontas e motivadas as equipes estão para uma ATA 

[ES-04]. Assim, pode-se verificar fatores como motivação, treinamento e até 

relacionamento. Esse é um dos problemas comuns enfrentados ao implementar uma 

ATA. Pode ser ainda mais difícil ao lidar com membros de equipes que trabalham 

em projetos antigos. Isso pode se tornar difícil pelo fato de que em muitos casos 

fluxo de alteração desses projetos é de difícil adaptação as propostas ágeis [ES-22]. 

As equipes geralmente conhecem o projeto muito bem e não estão convencidas de 

mudar seus processos atuais de trabalho. Todas as recomendações são inúteis se 

as pessoas que precisam implementar não estão prontas para se adaptar [ES-08] 

[ES-20] [ES-26].  

Existem diferentes maneiras pelas quais esse problema pode ser tratado. 

Falar com os membros da equipe em grupo ou pessoalmente pode ser uma 

importante ação na tentativa de entender seus problemas e anseios, como analisado 

anteriormente [ES-17] [ES-09] [ES-07]. Se o conhecimento das características da 

equipe pode ser considerado importante, então pode-se usar esse conhecimento 
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para ajudar as equipes a se motivarem para a Adoção ou Transformação ágil. O 

interesse das equipes pode ser despertado com ações simples, como organizar 

treinamentos com especialistas renomados que possam apresentar boa carga de 

experiência sobre o assunto [ES-28] [ES-29]. Essas sessões de treinamento são 

bem-vindas para ajudar as equipes a entender o real benefício do ágil. Ainda 

encontramos evidencias de que é preciso sempre dialogar com as equipes para 

tentar entender melhor eventuais lacunas em seu conhecimento sobre a ATA. 

Assim, pode-se personalizar os conteúdos do treinamento e aprimorar os próximos. 

Mais a frente analisaremos com mais detalhes os mais diversos aspectos sobre 

treinamento [ES-05] [ES-35].  

A promoção do diálogo com as equipes, além do que já foi exposto 

anteriormente, pode ainda ser de grande valia na avaliação do seu grau de interesse 

em se envolver no processo de Adoção ou Transformação ágil [ES-09] [ES-32]. 

Outro ponto que pode ser considerado importante é a cautela e sensibilidade a ser 

usada para saber quando cada equipe pode avançar no processo [ES-04] [ES-05]. 

Mais na frente analisaremos alguns aspectos sobre planejamento de ATAs. Por 

hora, o importante é pontuar que os estudos evidenciam que essa cautela pode 

evitar que equipes voltem a usar as formas anteriores de trabalho em detrimento da 

proposta pela ATA. Fazer com que membros mais engajados possam sempre ajudar 

equipes diferentes podem ser de fundamental importância para se atingir a 

maturidade desejada [ES-09] [ES-03] [ES-07] [ES-33].  

Outras ações importantes nesse quesito é se certificar de que as equipes são 

bem recompensadas e estão com a moral alta. Isso é fundamental para o sucesso 

da ATA. Além da motivação das equipes, é necessário que a alta gestão também 

esteja segura sobre os motivos que a levaram a uma ATA. Os estudos evidenciam 

que um dos principais fatores de motivação para da alta gestão são as experiências 

positivas de outras organizações. Mas o fato de que deu certo em outra organização 

não implica que dará certo em todas [ES-34] [ES-21] [ES-32]. Assim, além de todos 

pontos já analisados, os estudos acrescentam que uma organização que deseja 

realizar uma Adoção ou Transformação ágil deve ter claro os motivos que a levaram 

para esse processo. Mais do que isso, deve considerar os objetivos gerais da 

organização e suas peculiaridades [ES-28] [ES-30] [ES-31]. Assim, quando a alta 
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gestão está certa daquilo que a levou ao processo de Adoção ou Transformação 

ágil, motivar e tornar suas equipes prontas e dispostas para o ágil pode se tornar 

uma tarefa mais fácil de ser cumprida [ES-35]. 

6) Planejamento e Projetos Piloto: alguns estudos evidenciam a 

necessidade de se ter um planejamento para se conduzir uma ATA [ES-03] [ES-07]. 

Esse planejamento pode ser iniciado pelo conhecimento das características das 

equipes e da sua forma atual de trabalhar. Identificar eventuais dificuldades que as 

equipes enfrentam atualmente é uma boa forma de se criar subsídios para se 

começar a desenhar quais seriam as principais motivações e objetivos para a ATA 

[ES-09] [ES-15]. O planejamento poderia prever como a organização pretende 

subsidiar o processo de Adoção ou Transformação ágil. Também é preciso ser 

considerado no planejamento os aspectos de motivação, treinamento e 

características das equipes, sendo estes considerados os principais [ES-09] [ES-13]. 

Além desses fatores, os estudos ainda chamam a atenção para o que podemos 

chamar de estratégia de Adoção ou Transformação ágil. Eles identificaram a 

estratégia de atacado e incremental. A estratégia de atacado foi descrita como 

sendo a adoção em massa, de uma única vez, de tudo que deseja com a ATA. Já a 

incremental tem como característica principal o refinamento gradual de cada etapa 

planejada para a ATA [ES-06] [ES-25].  

Por fim, outro ponto de grande importância para o processo, é o da definição 

de um projeto piloto. Evidências indicam que ele é importante no planejamento e 

deve ser um dos primeiros a ser considerado. O projeto piloto a qual se refere os 

estudos nada mais é do que um projeto que a organização considera como o ideal 

para se iniciar a Adoção ou Transformação ágil [ES-20]. Além disso, existem 

algumas características a serem consideradas para a escolha desse projeto. A 

importância de se ter um projeto piloto ou não é tema de debate, porém os estudos 

aqui analisados evidenciam que ele deve ser considerado no planejamento [ES-10] 

[ES-07]. Basicamente os estudos apontam que o projeto piloto pode ser um projeto 

crítico ou não. No caso da criticidade do projeto não houve convergência dos 

estudos aqui analisados. A criticidade do projeto que alguns estudos comentam, diz 

respeito ao grau de importância e complexidade do projeto [ES-12]. Ainda há 

aqueles que defendem que o projeto piloto deve ser um projeto real. No caso o 
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principal argumento dá conta de que seria uma forma de se enfrentar desafios reais 

e por consequência o aprendizado seria mais efetivo [ES-12] [ES-35]. Existem 

outras questões consideradas de menor importância como o tamanho do projeto, 

sua duração, recursos necessários para sua execução. No caso desse último, 

quando se fala em recurso não há de se dizer apenas recursos materiais, mas sim 

também recursos humanos. Assim, apesar de ser considerado de menor importância 

no contexto do projeto, no contexto geral das ATAs é bastante explorado, conforma 

pode-se verificar neste trabalho [ES-05]. 

7) Envolvimento das pessoas na Adoção ou Transformação ágil: 
conseguir com que todos os interessados se envolvam de maneira eficiente no 

processo de Adoção ou Transformação pode ser um fator muito positivo para o seu 

sucesso. Estudos evidenciam que quando se consegue envolver as pessoas no 

processo, convencendo-as que elas são importantes, a qualidade do trabalho em 

equipe e a satisfação em geral tendem a aumentar. Esse envolvimento pode ser 

ainda mais importante, se for incentivado e realizado desde o início do processo 

[ES-02] [ES-07]. Evidencias indicam que quando se envolve as equipes, clientes e 

membros da alta administração, cada uma dessas partes pode expor suas 

necessidades e até criar relacionamentos e conexões sociais. Isso também ajuda no 

trabalho de entrega de valor e possibilita a colaboração ao invés de contratos 

formais [ES-02] [ES-07] [ES-06] [ES-14] [ES-15].  

Outro ponto de destaque quando se fala em envolvimento é a possibilidade 

algumas pessoas maximizarem esse trabalho. Alguns estudos apontam que é 

positivo o fato de algumas equipes serem auxiliadas por membros de outras equipes 

[ES-13]. Geralmente os membros que se propõe a auxiliar essas equipes, são os 

mais motivados e com conhecimentos mais consolidados sobre a ATA. Os estudos 

indicam as equipes auxiliadas obtiveram um aumento na produtividade e uma maior 

compreensão sobre o processo [ES-23] [ES-13] [ES-01]. Alguns estudos chamam 

esses membros de Campeão ou Herói Ágil [ES-21]. A existência de membros com 

esse status pode facilitar a Adoção ou Transformação e ainda por cima motivar os 

outros a seguir as mudanças necessárias conforme definido no planejamento da 

ATA [ES-13]. Na maioria das vezes os eles são aqueles com maior entusiasmo, e 

até alguns casos destoam muito do comportamento da maioria. Eles também são 
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considerados um exemplo para os outros membros, por conseguirem motivar os 

outros a avançar, mesmo quando estão esgotados ou desapontados com o 

processo [ES-05]. A figura do Campeão ou Herói Ágil é muitas vezes a de um 

agregador de pessoas, e com isso podem impulsionar as mudanças internas, 

ampliá-las ou até mesmo quebrar eventuais barreiras. Por fim, eles ainda podem ser 

capazes de superar a barreira do “isso não funciona aqui”, de forma tornar menos 

doloroso o avanço da ATA [ES-10] [ES-16]. 

O envolvimento das pessoas no processo pode ser auxiliado por um indivíduo 

que alguns estudos o qualificam como Evangelista Ágil. Existem algumas 

discussões sobre essa figura, mas a maioria dos estudos o qualifica como sendo 

uma pessoa que acredita apenas no está escrito no Manifesto Ágil. Eles não 

acreditam que o ágil pode ser implementado por um processo gradativo e que 

promova mudanças na cultura das pessoas [ES-21] [ES-23] [ES-10]. Assim, esse 

pensamento destoa do que pretende o processo de Adoção ou Transformação ágil. 

As evidencias indicam que esse tipo de pensamento pode fazer com que as 

pessoas não se interessem como deveriam pela ATA proposta. Um dos pontos mais 

importantes evidenciados, e que ajuda a entender melhor a importância do 

envolvimento das pessoas, é que tudo funciona melhor quando todas as partes 

interessadas se envolvem a apoiam o processo de Adoção ou Transformação ágil 

[ES-21] [ES-13] [ES-17] [ES-24] [ES-29] [ES-31] [ES-32] [ES-33]. 

8) Aprendizado sobre o ágil: o aprendizado e a compreensão sobre o que 

se deseja verdadeiramente com a ATA proposta é considerado muito importante 

pelos estudos analisados. As evidencias apontam que uma compreensão sólida e 

gradativa sobre as mudanças técnicas e culturais que deseja realizar é um fator de 

sucesso em uma Adoção ou Transformação ágil [ES-08] [ES-20] [ES-29] [ES-31]. 

Para isso, os treinamentos são de suma importância nesse processo. Na tentativa 

de auxiliar esse processo, temos a figura dos treinadores e especialistas ágeis [ES-

13] [ES-06] [ES-10]. Essas figuras teriam a missão de iniciar as equipes no processo 

da ATA, mostrando aspectos técnicos e humanos. As evidências indicam que os 

treinamentos devem ser empolgantes e devem conseguir agregar as equipes em 

prol dos objetivos da ATA proposta. Outra característica importante é que deve ser 

alinhado com os objetivos da organização [ES-05] [ES-06] [ES-32] [ES-33].  
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 Embora alguns estudos discutam o nível de importância do treinamento para 

o processo Transformação ou Adoção Ágil, a maioria deles evidencia a sua 

importância, sendo que alguns ainda o considera que o treinamento é algo 

insubstituível em uma ATA. Assim, outra característica importante do treinamento é 

que ele deve ser prático [ES-05] [ES-06] [ES-13]. Por isso, é importante que seja 

realizada uma avaliação da experiência das pessoas contratadas para ministrar 

esses treinamentos. Uma vez que a organização possui suas expectativas e 

objetivos, este treinador deve ser capaz de conduzi-la de forma que consiga atingir 

seus objetivos e expectativas. Outra habilidade importante é a de formar outros 

treinadores e especialistas dentro da própria organização. Isso pode ser muito útil na 

disseminação da informação, principalmente em casos de grandes organizações, 

onde pode-se ter equipes em regiões geograficamente distante uma das outras [ES-

07] [ES-03] [ES-32] [ES-34] [ES-06] [ES-05]. 

Além das questões treinamento, ainda temos evidencias de outros pontos 

importantes a serem analisados. Os treinadores e especialistas podem iniciar suas 

atividades já nas fases de planejamento. Alguns estudos mostram que a alta 

administração deve expor de forma clara as suas pretensões. Já os especialistas e 

treinadores devem ser capazes de fazer ajustes e críticas a exposição feita pela alta 

administração. Eles devem conseguir mostrar aquilo que é possível ou não de ser 

alcançado. Para auxiliar nisso, os estudos evidenciam que o conhecimento das 

características das equipes é algo muito relevante [ES-13] [ES-23] [ES-14] [ES-15] 

[ES-16].  

Assim como evidenciado em outras analises deste trabalho, o 

comprometimento das equipes, clientes e da alta administração é primordial. Com os 

especialistas e treinadores não poderia ser diferente, principalmente quando eles 

são um dos principais responsáveis por difundir as motivações e aspectos técnicos e 

humanos relativos a ATA [ES-02] [ES-06] [ES-35]. Assim, o seu alinhamento com os 

objetivos da organização ajuda a manter as equipes igualmente envolvidas com 

esses objetivos. Alguns estudos defendem que eles devem ser contratados de forma 

integral. Essas evidencias surgiram em estudos que mostram que muitos desses 

treinadores permanecem apenas até o fim do projeto piloto, quando este existe no 

planejamento da ATA. Depois disso a alta administração acaba por não achar mais 
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necessária a sua presença. Embora alguns estudos indiquem que existe vida após a 

passagem dos especialistas e treinadores pela organização, há diversas outras 

evidencias que dizem que o aprendizado sobre o ágil deve ser constante. Além 

disso, ainda existem relatos de ATAs que não conseguiram o mesmo sucesso de 

antes da saída dos treinadores e especialistas. Assim, seria muito importante uma 

avaliação criteriosa sobre a continuidade ou não da permanência dessas figuras 

[ES-32] [ES-06] [ES-34] [ES-18]. 

3.2.2 Quadro Resumo das Categorias e seus Fatores 

Cada categoria possui uma análise completa dos fatores relacionados a ela. 

Os fatores analisados podem influenciar tanto a adoção quanto a transformação e 

não foi necessária nenhuma separação dos fatores que atenderiam a um ou a outro. 

Sobre a influência positiva ou negativa de cada fator, é difícil definir se ele exerce 

apenas uma ou outra influência. Por exemplo, se levantamos que o apoio da equipe 

gerencial pode influenciar de forma positiva, por outro lado a falta de apoio seria 

uma influência negativa. Tentamos mostrar os dois lados de cada um desses fatores 

e o quanto ele pode ser positivo ou negativo. Entendemos que a questão de 

pesquisa foi respondida uma vez que cada categoria cita e analisa os fatores 

positivos e negativos que podem influenciar uma adoção ou transformação ágil. A 

questão de pesquisa é respondida ao longo da análise realizada anteriormente, já 

que ela categorizou e analisou os fatores com influência positiva ou negativa. Por 

fim, para melhorar a exposição desses fatores elaboramos uma síntese desses 

fatores. A Tabela 5 mostrará essa síntese.  

Categoria 1 - Equipes que trabalham com metodologias diferentes 

• Tempo de resposta destoante do esperado pelo ágil por parte de equipes que 
não estão integradas a proposta da ATA pode um fator com influência 
negativa. 

• Utilizar gerenciamento mais alto nível com equipes que trabalham de forma 
diversa da proposta pela ATA pode um fator com influência positiva. 

• Envolver todas as equipes forma de trabalhar do ágil, devem participar dos 
planejamentos e reuniões diárias pode ser considerado positivo. 

• Dar o tempo necessário para que as equipes entendam melhor as motivações 
e os objetivos propostos pela Adoção ou Transformação Ágil, é apontado como 
uma das condições necessárias para o sucesso do processo. Assim, pode ser 
um fator positivo. 

• Manter todas as equipes informadas sobre os novos processos que você está 



  

47 

implementando pode ser positivo. 

Categoria 2 - Resistências a adoção ou transformação ágil 

• Equipes que trabalham a muito tempo com uma determinada metodologia ou 
carregam vícios na forma de trabalhar, podem criar resistência a uma ATA e ter 
um influencia negativa. 

• Outros focos de resistência são apontados pelos estudos, como a falta de 
motivação, falta preparo adequado ou até a falta de comprometimento da 
equipe com a Adoção ou Transformação Ágil que será ou está sendo 
conduzida. Isso pode ser negativo. 

• Treinamento com conteúdo inadequado pode levar que o ágil perca a 
credibilidade da equipe. Pode ter influência negativa. 

• A cultura da equipe e da organização deve ser considerada e analisada para 
que possa ser usada a favor da ATA, sendo assim ela poderia influenciar de 
forma positiva. 

• Equipes habituadas a cultura de gerenciamento hierárquico, onde se 
pressupõem pouca autonomia de tomada de decisão por parte das equipes, 
pode ser considerado um fator desafiador e este colabora de forma negativa no 
andamento de uma ATA.  

• Equipes que evoluem para longe da cultura de gerenciamento hierárquico 
tendem a ter maior facilidade em trabalhar com ágil e contribuir de forma 
positiva. 

• Eles apontam que os princípios ágeis e os seus benefícios devem ser sempre 
lembrados para as equipes. Isso deve ser posto de forma clara para as equipes 
consigam entender o real benefício e motivação do ágil. Isso pode ser positivo 
para a ATA. 

• A participação da equipe gerencial é muito importante na disseminação e na 
motivação do ágil na organização, além de ter o poder de reintegrar aquelas 
equipes que por um motivo ou outro ficaram isoladas.  

• A mobilização das equipes em participar de forma ativa em uma ATA pode ser 
um fator que contribui de forma positiva para o sucesso de uma ATA.  

Categoria 3 - Conhecendo as características da equipe 
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• Os aspectos humanos possuem grande influência negativa e positiva em 
ATAs.  

• Conhecer as características de cada membro das equipes, incluindo os 
membros da gerencia, pode ser um fator decisivo e positivo para o sucesso de 
uma ATA.  

• O autoconhecimento das equipes antes e durante uma ATA pode ser útil para 
o sucesso da empreitada. A promoção do autoconhecimento é uma 
oportunidade para que todos possam expor seus anseios e indicar aquilo que 
eles consideram como ponto forte e fraco dentro da equipe. Esse pode ser 
considerado como um fator de influência positiva. 

• Conhecer as dificuldades e anseios de cada um pode contribuir positivamente 
para o relacionamento interpessoal e o bom andamento dos trabalhos.  

Categoria 4 - Influência de fatores anteriores ao início da adoção ou 
transformação ágil 

• Influência exercida por formas tradicionais de trabalho pode ser um fator de 
resistência e negativo ao processo de Adoção ou Transformação ágil  

• No caso dos códigos-fontes antigos, alguns estudos relatam que devido a 
utilizaram tecnologias ultrapassadas, estes podem causar transtornos no 
andamento da ATA devido a dificuldade de alterá-los. Esse fator pode ser 
considerado um desafio e um fator negativo para a ATA. 

• No caso dos clientes, alguns estudos relatam que algumas equipes não 
conseguem se adaptar a constante presença dos clientes podendo influenciar 
de forma negativa a ATA. 

• Indivíduos habituados com metodologias tradicionais podem levar um certo 
tempo para se habituar com as propostas do ágil. Assim, outro ponto 
importante evidenciado pelos estudos, diz respeito ao ritmo na condução de 
uma Adoção ou Transformação ágil. Essa demora na adaptação e um eventual 
ritmo inadequado da ATA pode influencia-la negativamente. 

• Alguns estudos evidenciam que equipes bem treinadas e doutrinadas em 
processos não ágeis, incluindo o processo de desenvolvimento em cascata, 
podem apresentar sérias dificuldades em deixar de trabalhar com esses 
processos. Isso pode ser negativo. 
• Portanto, o empoderamento das equipes, no sentido de mostrar que elas são 
importantes no processo e que elas receberão treinamento e atenção 
adequados, pode ajudar de forma decisiva na Adoção ou Transformação ágil. 
O empoderamento dessas equipes pode ser positivo para o sucesso da ATA.  

Categoria 5 - Motivação e aptidão para trabalhar com o ágil 
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• A promoção do diálogo com as equipes, além do que já foi exposto 
anteriormente, pode ainda ser de grande valia na avaliação do seu grau de 
interesse em se envolver no processo de Adoção ou Transformação ágil. Esse 
pode ser um fator positivo. 

• Outro ponto que pode ser considerado positivo é a cautela e sensibilidade a ser 
usada para saber quando cada equipe pode avançar no processo.  

• Outra ação importante e positiva é se certificar de que as equipes são bem 
recompensadas e estão com a moral alta. Isso é fundamental para o sucesso 
da ATA.  

• Além da motivação das equipes, é necessário que a alta gestão também esteja 
segura sobre os motivos que a levaram a uma ATA para que possa isso possa 
influenciar de forma positiva. 

• Os estudos evidenciam que um dos principais fatores positivos e de motivação 
para da alta gestão são as experiências positivas de outras organizações.  

Categoria 6 - Planejamento e Projetos Piloto 

• Identificar eventuais dificuldades que as equipes enfrentam atualmente é uma 
boa forma de se criar subsídios para se começar a desenhar quais seriam as 
principais motivações e objetivos para a ATA. Esse pode ser um fator positivo. 

• Também é preciso ser considerado no planejamento os aspectos de 
motivação, treinamento e características das equipes, sendo estes 
considerados os principais e este pode ser considerado positivo para o 
processo.  

• Além desses fatores, os estudos ainda chamam a atenção para o que 
podemos chamar de estratégia de Adoção ou Transformação ágil. Eles 
identificaram a estratégia de atacado e incremental. A estratégia de atacado foi 
descrita como sendo a adoção em massa, de uma única vez, de tudo que 
deseja com a ATA. Já a incremental tem como característica principal o 
refinamento gradual de cada etapa planejada para a ATA.  

• Seleção de um bom projeto piloto pode ser positivo para a ATA. 
• Ainda há aqueles que defendem que o projeto piloto deve ser um projeto real. 

Categoria 7 - Envolvimento das pessoas na Adoção ou Transformação ágil 

• Estudos evidenciam que quando se consegue envolver as pessoas no 
processo, convencendo-as que elas são importantes, a qualidade do trabalho 
em equipe e a satisfação em geral tendem a aumentar.  

• Alguns estudos apontam que é positivo o fato de algumas equipes serem 
auxiliadas por membros de outras equipes.  

Categoria 8 - Aprendizado sobre o ágil 
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• As evidencias apontam que uma compreensão sólida e gradativa sobre as 
mudanças técnicas e culturais que deseja realizar é um fator de sucesso em 
uma Adoção ou Transformação ágil.  

• Assim, outra característica importante do treinamento é que ele deve ser 
prático.  

• Os treinadores e especialistas podem iniciar suas atividades já nas fases de 
planejamento. Isso pode ser positivo pelo ponto de vista do seu envolvimento 
massivo no processo. 

• O treinador deve ter a capacidade de mostrar para a alta administração o que 
pode ser alcançado com o ágil. 

• Assim, o seu alinhamento com os objetivos da organização ajuda a manter as 
equipes igualmente envolvidas com esses objetivos. Alguns estudos defendem 
que eles devem ser contratados de forma integral. 

Tabela 5: Síntese dos fatores de cada categoria 

A Tabela 5 sintetizou os fatores levantados em cada categoria. Esses fatores 

foram categorizados para facilitar seu entendimento. Cada categoria e seus fatores 

irão compor uma ou mais de recomendações. Essas recomendações farão parte do 

CR-ATA. O próximo capítulo irá detalhar a primeira versão do catálogo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

51 

4 PRIMEIRA VERSÃO DO CATÁLOGO 
Este catálogo é a soma dos resultados da Revisão Sistemática da Literatura e de 

informações fornecidas por profissionais da indústria no survey que será detalhado 

posteriormente. As informações da indústria serão coletadas em survey que será 

detalhado posteriormente no Capítulo 5. Dessa forma, acreditamos que será de 

grande valia no auxílio na condução de ATAs por parte de interessados na 

condução desse processo. Para a primeira versão consideramos apenas o resultado 

da RSL. Assim, foram consideradas as categorias e os fatores abordados na análise 

de cada uma delas. Cada categoria foi analisada de forma minuciosa para que se 

conseguisse obter as recomendações para a primeira versão do catálogo. O CR-

ATA é composto por um conjunto de recomendações com o objetivo de auxiliar 

processos de Adoção ou Transformação Ágil de forma comum, ou seja, todas as 

recomendações podem ser utilizadas qualquer um dos dois processos. O CR-ATA 

poderá ser consultado por equipes ágeis ou qualquer outro interessado, a qualquer 

momento que for necessária a busca de auxílio a processos de Transformação ou 

Adoção Ágil. Assim, este catálogo se destina a equipes técnicas, negocial ou de 

qualquer área interessada em ATAs, independente de seu grau de conhecimento 

sobre o ágil. O catálogo é estruturado em recomendações que mostram o contexto 

dos problemas pesquisados e a recomendação de como estes problemas podem 

ser minimizados ou resolvidos. A Tabela 6 irá apresentar classificação de cada 

recomendação, as recomendações em sim e quais categorias foram observadas 

para a sua criação. 

CLASSIFICAÇÃO RECOMENDAÇÃO CATEGORIA 

P
ré

-E
xe

cu
çã

o 

Considere a cultura da equipe e da 
organização. 

CAT-01, CAT-02,  
CAT-03, CAT-08 

Envolva e comprometa a área 
gerencial. 

CAT-01, CAT-02, CAT-03, 
CAT-08 

Considere o tempo de cada equipe. CAT-01, CAT-02, CAT-04 

Monte, Execute Adapte seu 
Planejamento. 

CAT-02, CAT-06, CAT-07, 
CAT-08 

Inicie com pessoas motivadas para a CAT-01, CAT-04, CAT-05 
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mudança.  

Promova o autoconhecimento nas 
equipes. 

CAT-03, CAT-05 

Empodere as equipes. CAT-04, CAT-07 

E
xe

cu
çã

o 

Consolide suas motivações.  CAT-01, CAT-02, CAT-03, 
CAT-04, CAT-05, CAT-06, 
CAT-08 

Promova treinamentos para as suas 
equipes. 

CAT-01, CAT-04, CAT-05, 
CAT-07, CAT-08 

Integre equipes com diferentes formas de 
trabalhar. 
 

CAT-01, CAT-03, CAT-07 

 

Lembre frequentemente a equipe 
sobre os princípios e benefícios do 
ágil. 

CAT-02, CAT-05, CAT-08 

Promova a colaboração entre as 
equipes. 

CAT-05, CAT-07, CAT-08 

Tabela 6: Recomendações 

A Tabela 6 nos mostrou a primeira versão do catálogo. A tabela 5 mostrou 

para cada recomendação as categorias que a nortearam. Cada recomendação é 

estruturada com um contexto em como a recomendação pode ser colocada em 

prática. As categorias foram referenciadas pela sigla CAT (Categoria) e pela 

numeração conforme descrito na Seção 3.2. Além disso, foi informado qual 

classificação pertence cada recomendação. Isso foi feito com o intuito de melhorar o 

entendimento das recomendações. Assim, elas foram classificadas em "Pré-

Execução" e "Execução" conforme mostrou a Tabela 5. Embora essa classificação 

possa sugerir fases de um processo de ATA, este catálogo não tem o objetivo de 

obrigar que o momento de seguir ou não determinada recomendação. Assim, essa 

classificação é uma mera sugestão do momento que poderia ser o mais adequado 

para se seguir determinadas recomendações. Por fim, a classificação "Pré 

execução" e "Execução" objetivam sugerir que uma recomendação seja seguida 

antes ou durante a execução de uma ATA. Outro ponto a ser considerado é que 

este catálogo não se propõe a designar uma ordem para executar ou seguir as 

recomendações. Cada recomendação foi elaborada com base nas categorias 
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descritas no Capítulo 3. Ressaltamos que os objetivos deste trabalho não 

contemplam a análise de abordagens que podem auxiliar na execução de cada 

recomendação. Mesmo assim, entendemos ser importante mostrar um caminho 

prático e objetivo para a execução das recomendações constantes neste catálogo.  

4.1 Recomendações 

Esta seção irá mostrar cada uma das recomendações. 

4.1.1 Considere a cultura da equipe e da organização 

Contexto: dentre os diversos aspectos a serem observados em uma Adoção ou 

Transformação ágil, o aspecto cultural se destaca. Quando falamos em cultura não 

estamos falando apenas de traços de comportamento de cada pessoa, mas também 

sobre a cultura organizacional a qual elas são submetidas. Um exemplo disso é a 

cultura de gerenciamento hierárquica, onde as equipes têm pouca autonomia de 

decisão e assim são submetidas ao comando e ao controle da gerência. A base da 

gerência e controle é a obediência por parte das equipes a um único controlador, 

onde este não permita o, por exemplo, o autogerenciamento das equipes. Portanto, 

principalmente nos casos em que ela é muito destoante daquela proposta pela ATA, 

a cultura da equipe e da organização não podem ser ignoradas. Considerar os mais 

diversos aspectos culturais auxilia a evolução das equipes no processo. 

Como: a recomendação é que se estude e se compreenda bem como as equipes e 

a organização se comportam. Reuniões de retrospectiva podem ser um bom 

momento para uma melhor compreensão sobre as equipes. Dado que essas 

reuniões, além de outros usos, são utilizadas para se ter um retrato do que 

aconteceu e promover melhorias no processo de trabalho e nos projetos, elas 

podem ser um excelente momento para entender quais aspectos culturais da equipe 

e da organização merecem uma atenção ou uma compreensão melhor.  

4.1.2 Envolva e comprometa a área gerencial 

Contexto: em um processo de Adoção ou Transformação existem diversos fatores 

importantes a serem considerados. A resistência das equipes ao processo por conta 

de cultura gerencial é um deles. O corpo gerencial da organização tem papel 

fundamental na disseminação das motivações da ATA e no engajamento das 
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equipes em prol do seu sucesso no processo. Mudanças importantes como um 

processo de Adoção ou Transformação Ágil tem maiores chances de obter sucesso 

se a equipe gerencial comprometer com o processo. As motivações e os reais 

objetivos têm que estar bem claros para a equipe gerencial. Com isso, é possível 

assistir ao processo de maneira efetiva por meio de capacitações técnicas e no 

atendimento de outras eventuais necessidades das equipes. 

Como: a recomendação é que a equipe gerencial esteja comprometida com a 

Adoção ou Transformação Ágil. Dessa forma vai ser possível atender aos objetivos 

propostos pela ATA. Nesse sentido é preciso sempre deixar claro como a área 

gerencial pode colaborar com o processo de ATA. Os gerentes devem se sentir 

parte do processo e sempre que possível ou necessário ele poderá participar das 

reuniões de planejamento, por exemplo. Além disso, mostrar frequentemente os 

resultados alcançados com a ATA pode aumentar a sua confiabilidade no processo. 

4.1.3 Considere o tempo de cada equipe 

Contexto: durante o autoconhecimento da equipe é possível identificar seus pontos 

fortes e fracos. Um dos pontos que pode ser abordado nesse momento é o tempo 

que a equipe considera suficiente para que ela consiga assimilar e colocar em 

prática aquilo que foi proposta pela ATA. Obviamente isso depende de vários 

fatores, como a qualidade e a frequência dos treinamentos, por exemplo. 

Como: com o intuito de evitar que as equipes possam perder o otimismo e perder a 

credibilidade na Adoção e Transformação Ágil, recomenda-se que se considere e se 

respeite o tempo que cada um dos membros das equipes para se engajar no 

processo. Realizar uma ATA de forma acelerada pode fazer com que as equipes 

percam o interesse pelo ágil. Uma estratégia a ser considerada para tentar descobrir 

de forma mais objetiva um tempo adequado, é esse tempo ser definido a partir de 

um acordo entre a equipe gerencial e técnica. Uma boa prática seria incluir os 

responsáveis pelo treinamento na criação definição desse tempo. 

4.1.4 Monte, Execute Adapte seu Planejamento 

Contexto: o planejamento é um ponto primordial do processo de Adoção ou 

Transformação Ágil. Uma boa ideia pode ser envolver as equipes nesse 
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planejamento de forma incentivar todos a participarem. Ele também pode contar 

com algum profissional experiente de fora da organização.  

Como: a recomendação é que se planeje a ATA de forma que a sua condução 

ocorra com menos resistências ou dificuldades. É recomendável que esse 

planejamento considere as desde as características das pessoas envolvidas até as 

práticas ágeis que serão adotadas e como elas serão adotadas. Além disso, 

peculiaridades, como a relacionadas a comportamento e aprendizado sobre o ágil, 

também devem ser considerados. Quanto a forma de adoção ou transformação a 

estratégia mais recomendada é a incremental. Nesse caso, a estratégia incremental 

seria executar a ATA de forma paulatina. Uma consideração importante para o 

planejamento é a escolha de um projeto piloto. Vários fatores podem ser 

considerados na escolha desse projeto piloto, a recomendação é que se observe a 

importância estratégica do projeto para a organização e alinhar isso com a 

capacidade de execução desse projeto por parte da equipe. Por fim, este 

planejamento deve ser possível de ser cumprido e deve ser confeccionado em cima 

de expectativas reais e alinhadas com os objetivos da organização.  

4.1.5 Inicie com pessoas motivadas para a mudança 

Contexto: a condução do processo de Adoção ou Transformação Ágil tem nas 

pessoas um dos seus principais desafios. A motivação das pessoas em trabalhar 

com o novo e superar eventuais obstáculos impostos pela cultura dominante na 

organização, podem facilitar e muito o processo. 

Como: a recomendação é iniciar o processo com o auxílio das pessoas que estão 

mais motivadas com o processo de Adoção ou Transformação Ágil. É preciso 

descobrir quem são essas pessoas e principalmente se certificar que elas 

consideram importante a ATA proposta. Isso pode ser feito através de conversas 

individuais ou em grupo com os membros das equipes. Uma vez que se descobre 

quem são essas pessoas, elas já podem ser consideradas membros estratégicos 

para contagiar os outros membros das equipes sobre o processo de ATA proposto. 

Um bom uso estratégico para aqueles mais motivados é a distribuição deles nas 

equipes. Com essa distribuição espera-se que aumente o nível de motivação dessas 

equipes.  
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4.1.6 Promova o autoconhecimento nas equipes 

Contexto: pessoas têm muitas vezes motivações e comportamentos diferentes 

umas das outras. Conhecer as peculiaridades de cada um dos membros e da equipe 

como um todo é algo que contribui positivamente ao processo de Adoção ou 

Transformação Ágil. O que na prática acontece é que todos ficam sabendo os 

anseios e dificuldades dos outros, pontos fortes e fracos, se estendendo até para a 

equipe como um todo.  

Como: a recomendação é promover o autoconhecimento por parte das equipes. 

Essa promoção pode ser realizada entre os membros da equipe ou até pelos 

responsáveis pela condução da ATA. Uma forma recomendável para isso é firmar 

um trato informal com a equipe. Esse trato informal seria o compromisso das 

equipes em manter aquilo que tem de positivo e ajustar ou eliminar gradativamente 

aquilo que foi acordado como negativo. 

4.1.7 Empodere as equipes 

Contexto: em formas tradicionais de trabalhar as equipes são basicamente 

submetidas a formas de gerenciamento de comando e controle. Ou seja, ela tem 

pouco poder de decisão, uma vez que as decisões são tomadas apenas pelo corpo 

gerencial. Além disso, é importante conscientizar e incentivar as equipes a evoluírem 

no sentido contrário desse modelo hierárquico de gerenciamento. 

Como: a recomendação é mostrar as equipes que em uma ATA elas poderão ser 

mais independentes, no sentido que poderão ter maior poder de decisão, além de 

sempre ser incentivadas a serem mais colaborativas. Ou seja, empoderar a equipe 

mostrando que ela tem um novo papel no processo é um dos principais fatores que 

contribuem positivamente para os objetivos da Adoção Transformação Ágil. Uma 

forma de empoderar a equipe é mostrar que elas podem se auto gerenciar. 

4.1.8 Consolide suas motivações 

Contexto: um ponto que deve ser observado logo no início do processo de Adoção 

ou Transformação Ágil é que a organização deve estar completamente certa dos 

motivos que a levaram a engajar nesse processo. Dessa forma será possível ajudar 

as equipes a também terem isso muito claro. Consolidar essas motivações significa 
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motivar e tornar as equipes cada vez mais prontas para contribuir e se envolver com 

a ATA. 

Como: a recomendação é consolidar junto as equipes todas as motivações e 

objetivos que levaram a organização ao processo de Adoção e Transformação Ágil. 

Da mesma forma que as reuniões de planejamento, retrospectivas, entre outras, 

podem ser úteis para se conhecer melhor as equipes, elas também podem ser 

usadas para se consolidar os motivos que serviram de base para instauração do 

processo de ATA. Outra forma de fazer isso é fazer uso da proximidade da área 

gerência com as equipes, conforme já foi recomendado em outro momento. 

4.1.9 Promova treinamentos para as equipes 

Contexto: os treinamentos podem ser usados como uma das principais formas de 

disseminar a motivação e os objetivos institucionais com a ATA. A equipe gerencial 

deve sempre ter em mente que é preciso sempre manter a sua equipe motivada e 

engajada em prol do seu propósito. Nesse sentido a equipe gerencial tem papel 

primordial para tornar possível os treinamentos, uma que vez que é ela quem pode 

contratar profissionais que conduzirão esses treinamentos. Porém, além desses 

aspectos, existem também os aspectos técnicos. Isso se torna ainda mais latente 

em equipes que trabalham de forma diferente daquela proposta pelo ágil. Treinar as 

equipes para que elas estejam cientes do que se pretende com a Adoção ou 

Transformação Ágil proposta, dos aspectos técnicos envolvidos e de como ela deve 

se comportar nesse processo, é de suma importância para o processo de ATA 

proposto. 

Como: a recomendação é sempre promover os treinamentos para as equipes. 

Trabalhe junto com as equipes para entender quais são as suas lacunas de 

conhecimento para que seja possível personalizar os conteúdos de treinamento de 

acordo com as suas reais necessidades. É preciso ser atento para o perfil dos 

responsáveis por ministrar os treinamentos. Talvez seja preciso contratar 

profissionais externos para auxiliar nesse processo. Essa figura externa deve ter a 

capacidade de entender os objetivos da organização e conduzir as equipes a atingi-

los. Um outro ponto importante a ser considerado é que a equipe gerencial deve 

expor de forma objetiva para este profissional quais são as suas expectativas quanto 

a ATA. Nesse diapasão, esse profissional deve saber expor para equipe gerencial 



  

58 

aquilo que é possível realizar com os recursos disponibilizados para ele. Por fim, 

recomenda-se ainda, se possível, a contratação de um profissional em tempo 

integral que possa assumir o papel do profissional externo. 

4.1.10 Integre equipes com diferentes formas de trabalhar 

Contexto: em algumas organizações é comum as equipes trabalharem com 

metodologias diferentes uma das outras. Essa diferença não dar-se-á apenas por 

conta da tecnologia do projeto que está sendo trabalhado, mas também pode ser 

fruto da diferença de formação dos membros da equipe. A mudança na forma de 

trabalhar dessas equipes não pode ser feita do dia para a noite e por isso pode ser 

muito custosa, inclusive por conta de eventuais fatores legais envolvidos Um 

exemplo de fator legal seria alguma norma que regule as atividades da equipe. 

Como: recomenda-se que as equipes que trabalham de forma diferente daquela 

proposta pela ATA sejam integradas ao processo de Adoção ou Transformação Ágil. 

Essas equipes devem ser sempre envolvidas em todas as fases do processo, desde 

a fase de planejamento até as fases de execução. O corpo gerencial tem papel 

decisivo no envolvimento das equipes. Assim, um gerenciamento em alto nível pode 

auxiliar na integração dessas equipes. Além disso, recomenda-se ainda que 

ocorram permutas entre os membros das equipes. Essas permutas permitem que os 

membros de equipe trabalhem com projetos e pessoas diferentes. 

4.1.11 Lembre frequentemente a equipe sobre os princípios e benefícios 

do ágil 

Contexto: resistências a ATA por parte de algumas equipes é sempre um fator 

desafiador. No combate a essas resistências é sempre importante a participação de 

pessoas engajadas no processo e principalmente da equipe gerencial. Eles devem 

atuar juntos na tarefa de constantemente esclarecer a todos sobre os princípios e os 

benefícios que o ágil trará para equipe. Equipes melhor esclarecidas têm chance 

menor de se isolar e gerar resistências ao processo ágil. Outro ganho importante é 

que com isso as equipes tendem a participar de forma mais ativa da Adoção ou 

Transformação Ágil. 

Como: a recomendação é que as equipes devem ser frequentemente lembradas 

sobre os benefícios e princípios do ágil. Usar os momentos de reunião e treinamento 
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podem auxiliar para que isso ocorra. Além disso, os membros mais motivados da 

equipe podem também colaborar nesse sentido. 

4.1.12 Promova o autoconhecimento nas equipes 

Contexto: pessoas têm muitas vezes motivações e comportamentos diferentes 

umas das outras. Conhecer as peculiaridades de cada um dos membros e da equipe 

como um todo é algo que contribui positivamente ao processo de Adoção ou 

Transformação Ágil. O que na prática acontece é que todos ficam sabendo os 

anseios e dificuldades dos outros, pontos fortes e fracos, se estendendo até para a 

equipe como um todo.  

Como: a recomendação é promover o autoconhecimento por parte das equipes. 

Essa promoção pode ser realizada entre os membros da equipe ou até pelos 

responsáveis pela condução da ATA. Uma forma recomendável para isso é firmar 

um trato informal com a equipe. Esse trato informal seria o compromisso das 

equipes em manter aquilo que tem de positivo e ajustar ou eliminar gradativamente 

aquilo que foi acordado como negativo. 

4.2 Grau de Relevância das Recomendações 

Por fim, atribuímos um grau de relevância para cada uma das recomendações. Esse 

grau de relevância foi atribuído com base na quantidade de estudos científicos que 

inspiraram cada uma dessas recomendações. Assim, quanto maior o grau de 

relevância atribuído a uma recomendação, maior foi a quantidade de estudos 

científicos que inspirou a recomendação. O grau de relevância atribuído neste 

trabalho propõe que uma recomendação pode receber uma maior atenção em 

relação a outras. O grau atribuído utilizou uma escala que variou de 1 a 5, onde 1 

representa o grau “Irrelevante” e o 5 representa o grau de “Extremamente 

Relevante”. Para calcular o grau seguimos os seguintes passos: 

1. Calculamos quantos estudos inspiraram cada recomendação. Essa 

quantidade foi obtida através da quantidade de estudos relacionados a 

cada categoria que inspirou a recomendação; 

2. Foi calculado a representatividade da quantidade de estudos frente ao 

universo da quantidade total de estudos selecionados pela RSL; 
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3. Depois de retiradas as repetições, tendo em vista que o mesmo estudo 

pode ter inspirado uma ou mais recomendações, atribuímos o grau de 

relevância como explicado a seguir: 

a. Para representatividade de 1% a 25% frente ao total de estudos foi 

atribuído o grau 2 que foi denominado como “Pouco Relevante”; 

b. Para representatividade de 26% a 50% frente ao total de estudos 

foi atribuído o grau 3 que foi denominado como “Relevante”; 

c. Para representatividade de 51% a 75% frente ao total de estudos 

foi atribuído o grau 4 que foi denominado como “Muito Relevante”; 

d. Para representatividade de 76% a 100% frente ao total de estudos 

foi atribuído o grau 5 que foi denominado como “Extremamente 

Relevante”. 

Entendemos que esse grau de relevância pode ser alterado conforme o 

contexto de cada processo de ATA. A Tabela 7 irá listar as recomendações com a 

sua respectiva atribuição do grau de relevância.  

RECOMENDAÇÃO REPRESENTATIVIDADE GRAU DE 
RELEVÂNCIA 

Considere a cultura da equipe e 
da organização. 

85% (30 estudos) 5 (Extremamente 
Relevante) 

Envolva e comprometa a área 
gerencial. 

91% (32 estudos) 5 (Extremamente 
Relevante) 

Considere o tempo de cada 
equipe. 

40% (14 estudos) 3 - Relevante 

Monte, Execute Adapte seu 
Planejamento. 

82% (29 estudos) 5 (Extremamente 
Relevante) 

Inicie com pessoas motivadas 
para a mudança. 

 

71% (25 estudos) 

 

4 (Muito Relevante) 

Promova o autoconhecimento 
nas equipes. 

74% (26 estudos) 4 (Muito Relevante) 

Empodere as equipes. 68% (24 estudos) 4 (Muito Relevante) 

Consolide suas motivações. 97% (34 estudos) 5 (Extremamente 
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  Relevante) 

Promova treinamentos para as 
suas equipes. 

88% (31 estudos) 5 (Extremamente 
Relevante) 

Integre equipes com diferentes 
formas de trabalhar. 
 

80% (28 estudos) 

 

5 (Extremamente 
Relevante) 

Lembre frequentemente a equipe 
sobre os princípios e benefícios 
do ágil. 

82% (29 estudos) 5 (Extremamente 
Relevante) 

Promova a colaboração entre as 
equipes. 

85% (30 estudos) 5 (Extremamente 
Relevante) 

Tabela 7: Recomendações e graus de relevância 

 A primeira coluna da Tabela 7 mostrou as recomendações, a segunda coluna 

desta mesma tabela mostrou o percentual de representatividade da quantidade de 

estudos inspirada para cada recomendação frente ao total de estudos da RSL. Por 

fim, ela mostrou a o grau de relevância atribuído a cada recomendação. 
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5 AVALIAÇÃO DO CATÁLOGO 
Este capítulo apresenta o processo de avaliação da primeira versão do CR-ATA. 

Essa avaliação utilizou o questionário em formato eletrônico como instrumento de 

coleta dos dados. Segundo Gil (2010), essa técnica é rápida e barata para a 

obtenção de informações, além de garantir o anonimato e não exigir treinamento de 

pessoal. O questionário foi dividido em duas partes. A primeira parte teve como 

objetivo coletar o perfil do participante e segunda parte teve como objetivo 

compreender a percepção do respondente sobre o grau relevância a atribuído a 

cada uma das recomendações.  

O questionário foi avaliado com o auxílio de membros e professores do 

Laboratório de Especificação e Teste de Software da UFRN. Com isso, foram 

realizadas as alterações necessárias que contribuíram para que o questionário 

alcançasse os seus objetivos. Assim, o questionário foi composto de perguntas 

abertas para caracterizar o participante e coletar contribuições adicionais dos 

respondentes, além de perguntas fechadas que versavam sobre a relevância de 

cada recomendação. Dessa forma, o respondente poderia nos informar a sua 

percepção quanto a relevância de cada recomendação sem saber qual teria sido o 

grau de relevância atribuído na primeira versão do CR-ATA. A ideia foi que de posse 

desses dados pudéssemos confrontar a percepção dos respondentes com a nossa. 

Essa comparação será feita posteriormente.  

A aplicação do questionário aconteceu por meio do preenchimento de um 

formulário eletrônico, usando a aplicação de formulários do Google. Para o apoio do 

respondente durante o preenchimento, foi desenvolvida uma página web 

(https://eritonfarias.github.io/) que expôs de forma sucinta e clara o catálogo de 

recomendações e seus objetivos. A primeira seção do questionário foi dedicada a 

entender um pouco sobre o respondente. A primeira pergunta quis saber qual ou 

quais funções ele desempenha no seu trabalho com o ágil. Já a segunda e a terceira 

pergunta questionaram a quanto tempo eles trabalham com Adoção e 

Transformação ágil respectivamente. Para essas perguntas ele selecionaria entre as 

seguintes opções de resposta: Menos de 1 ano, 1 a 5 anos, 5 a 10 anos ou mais de 

10 anos. Já a segunda seção se dedicou a saber qual a opinião dos respondentes 
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quanto a relevância de cada recomendação. Para essas perguntas ele selecionou 

entre as seguintes opções de respostas na escala: Irrelevante, Pouco Relevante, 

Muito Relevante ou Extremamente Relevante. Assim, como o grau de relevância 

proposto no CR-ATA, o respondente ao afirmar que uma recomendação tem um 

determinado grau de relevância, estará informando se essa recomendação é 

relevante e o quanto seria relevante no auxilio a processos de Adoção ou 

Transformação Ágil. Além disso, ao afirmar que uma recomendação teria um grau 

de relevância menor que o da outra, ele estaria afirmando que a primeira é menos 

relevante que a segunda. Assim, o respondente poderia avaliar se uma 

recomendação seria irrelevante ou relevante para o contexto de aplicação ao qual 

se destina o CR-ATA. A Figura 2 nos mostra a seção do formulário que objetivou 

conhecer a percepção do respondente quanto ao grau de relevância de cada 

recomendação. 
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Figura 2: Questões de relevância da recomendação  
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A amostra dos participantes foi composta por especialistas em métodos 

ágeis, todos da indústria. Vale destacar que não houve nenhum tipo de benefício 

provido aos participantes. Algumas estratégias foram utilizadas para estimular os 

participantes a contribuírem com a pesquisa, como: contextualizar a pesquisa e 

enfatizar a sua importância, evidenciar a escolha do participante na pesquisa e 

apresentar o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido).  

Os participantes foram identificados através de eventos nacionais, redes 

sociais de negócios e grupos de discussão sobre ágil. Para os eventos nacionais 

selecionamos o CBSOFT e o Agile Brazil. Para estes dois eventos resolvemos 

buscar os participantes na última edição realizada dos respectivos eventos. Além 

desses eventos, ainda selecionamos outros participantes com base em listas de 

eventos constantes no site do Agile Alliance, como o Agile Floripa, QCon e o Agile 

Trends. A Agile Alliance é uma associação sem fins lucrativos criada com o objetivo 

de dar apoio administrativo ao evento Agile Brazil e fomentar ações para 

desenvolver a comunidade ágil brasileira, tornando possível iniciativas que 

consolidem a adoção de metodologias ágeis na Indústria de Software do país. 

Assim, entendemos que essa associação seria uma excelente fonte de busca de 

potenciais participantes. 

Por fim, os contatos foram obtidos através de analise dos participantes 

desses eventos, em seguida criamos uma lista com os participantes que declararam 

através de perfis públicos ter um ou várias dos seguintes perfis: Agile Coach, 

Especialista em Adoção ou Transformação Ágil, Consultor em Adoção ou 

Transformação Ágil, Desenvolvedor, Líder de Equipe Ágil, Scrum Master, Gerentes 

de Projeto e Treinadores Ágil ou outro perfil condizente com o público alvo do 

catálogo. 

5.1 Análise dos dados 

Para a análise dos resultados utilizamos o método de percentagem. As 

percentagens servem para dar forma numérica às características qualitativas 

(Marconi et al., 2011). Já para a apresentação dos resultados, utilizamos a análise 

descritiva dos dados, pois se torna fundamental para sua compreensão, já que a 

estatística descritiva consiste no recolhimento, na análise e na interpretação dos 
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dados através da criação de instrumentos adequados, tais como tabelas e gráficos 

com indicadores numéricos (Marconi et al., 2011).  

Foram selecionados 106 possíveis participantes e o questionário foi enviado 

para todos através de e-mail ou de inbox de perfil profissional público. No material 

enviado aos participantes constava uma apresentação do questionário e os 

procedimentos para acessar e responder. O questionário ficou disponível para 

preenchimento entre 24/05/2018 a 06/06/2018, período em que a amostra 

selecionada contribuiu para alcançar o objetivo da pesquisa. Do total de 106 

possíveis participantes, obtivemos 23 participações efetivas, ou seja, 21,69% de 

respondentes. Esse percentual de resposta pode ser explicado pela estratégia 

utilizada para o envio do survey e a contribuição já oferecida pela página web, 

ambos explicados anteriormente.  

5.1.1 Perfil dos respondentes 

Com relação ao perfil respondentes, solicitamos que ele nos informasse qual ou 

quais funções desempenha no seu trabalho com ágil. Analisamos as respostas e 

observamos que alguns respondentes informaram mais uma função. Considerando 

isso, a distribuição obteve as seguintes funções exercidas: Agile Coach (37,5%), 

Consultor Agile (8,33%), Scrum Master (20,83%), Desenvolvedor (16,66%), Gerente 

de Projetos (12,5%), Líder de Equipe (8,33%) e Scrum Product Owner (4,16%). A 

Figura 3 mostra essa distribuição.  

 

 

Figura 3: Funções  
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Além da função, ainda solicitamos que o respondente informasse a quanto 

tempo ele trabalha com Adoção ou Transformação Ágil. Nesse quesito, dentre o 

total de respondentes, observamos que a maior parte (54,17%), informou já 

trabalhar a um tempo que varia entre 5 a 10 anos com Adoção ou Transformação 

Ágil. A Figura 4 nos mostra esses dados. 

 

Figura 4: Tempo de trabalho 

Uma vez traçado o perfil dos respondentes, a próxima seção tratará do grau 

de relevância atribuído a cada recomendação e discutirá sobre a sua distribuição. 

5.1.2 Grau de relevância das recomendações 

Quanto ao grau de relevância solicitamos que os respondentes nos informassem 

qual a sua percepção sobre a relevância de cada recomendação. Observamos que 

oito (pouco mais de 66%) recomendações foram consideradas como extremamente 

relevantes, ou seja, a maioria. Além disso, quatro (pouco mais de 33%) 

recomendações foram consideradas como muito relevantes ou relevantes. A Figura 

5 nos mostra a distribuição dos graus de relevância nas recomendações.  
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Figura 5: Distribuição dos graus de relevância 

As recomendações “Considere a cultura da equipe e da organização”, 

“Envolva e comprometa a área gerencial”, “Monte, Execute Adapte seu 

Planejamento”, “Empodere as equipes”, “Consolide suas motivações” e “Lembre 

frequentemente a equipe sobre os princípios e benefícios do ágil” foram as 

consideradas como extremamente relevantes. A Figura 6 nos mostra os detalhes da 

percepção dos respondentes.  

 

Figura 6: Percepção dos respondentes 

Consideramos que uma recomendação obteve determinado grau de 

relevância quando a maior dos respondentes atribuiu esse grau ela. Assim, não 
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houveram recomendações consideradas como irrelevantes ou pouco relevantes. 

Pouco mais de 12% dos respondentes consideraram que uma recomendação seria 

apenas pouco relevante. As recomendações “Considere o tempo de cada equipe” e 

“Lembre frequentemente a equipe sobre os princípios e benefícios do ágil” foram 

consideradas como pouco relevantes. Porém, a maioria dos respondentes as 

considerou a primeira como relevante e a segunda extremamente relevante.  

Outro ponto importante é referente ao percentual de respondentes para cada 

grau de relevância e recomendação. Observamos que as recomendações “Promova 

treinamentos para as equipes” e “Lembre frequentemente a equipe sobre os 

princípios e benefícios do ágil” obteve maioria absoluta na obtenção do seu grau de 

relevância.  

5.1.3 Sugestões 

Por fim, solicitamos aos respondentes que nos informasse se ele acrescentaria ou 

alteraria algo no catálogo proposto. Basicamente as sugestões versaram sobre uma 

eventual categorização das recomendações e sobre o destaque do cliente como 

parte importante do processo, já que falamos sobre a equipe gerencial, os 

participantes também entenderam ser importante destacar os clientes. A tabela 8 irá 

mostrar a transcrição das sugestões. 

“Você falou envolver equipe gerencial, mas poderia ter falado sobre os clientes. 
Envolver os clientes é igualmente importante. O envolvimento deles pode trazer 
confiança para a equipe a medida que esta pode se sentir mais segura com os 
requisitos e com o produto entregue.” 

“Acredito que tenha faltado uma categorização das recomendações e falar sobre o 
acompanhamento do trabalho das equipes durante o processo.” 

“Poderia criar categorias para as recomendações.” 

“Poderia falar sobre aproximar o cliente para dentro do processo.” 

Tabela 8: Transcrição das sugestões 

A Tabela 8 mostrou a transcrição das sugestões dos respondentes. Em 

capítulo posterior iremos analisar a relevância de cada uma dessas sugestões e 

principalmente as eventuais alterações no catálogo em decorrência dessas. 
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5.1.3 Comparativo dos dados da academia e da indústria 

A primeira versão do catálogo considerou os obtidos na RSL executada neste 

trabalho. Já o survey trabalhou com dados fornecidos por profissionais da indústria. 

Esses dados nos informam especificamente a percepção desses profissionais sobre 

a relevância de cada uma das recomendações constantes na primeira versão do 

CR-ATA. Analisando os dados do survey e os obtidos através da RSL conseguimos 

perceber algumas semelhanças e diferenças. A tabela 9 irá mostrar as 

recomendações e a análise de relevância de cada uma delas por parte da indústria 

e da academia. 

Recomendação Academia Indústria Coincidiu 

Considere a cultura da 

equipe e da organização 

Extremamente 

Relevante 

Extremamente 

relevante 
SIM 

Envolva e comprometa 

a área gerencial 

Extremamente 

Relevante 

Extremamente 

relevante 
SIM 

Considere o tempo de 

cada equipe 
Relevante Relevante SIM 

Monte, Execute Adapte 

seu Planejamento 

Extremamente 

Relevante 

Extremamente 

relevante 
SIM 

Inicie com pessoas 

motivadas para a 

mudança 

Muito Relevante Relevante NÃO 

Promova o 

autoconhecimento nas 

equipes 

Muito Relevante Muito Relevante SIM 

Empodere as equipes Muito Relevante 
Extremamente 

relevante 
NÃO 



  

71 

Consolide suas 

motivações 

Extremamente 

Relevante 

Extremamente 

relevante 
SIM 

Promova treinamentos 

para as equipes 

Extremamente 

Relevante 
Muito Relevante NÃO 

Integre equipes com 

diferentes formas de 

trabalhar 

Extremamente 

Relevante 
Muito Relevante NÃO 

Lembre frequentemente 

a equipe sobre os 

princípios e benefícios 

do ágil 

Extremamente 

Relevante 

Extremamente 

relevante 
SIM 

Promova a colaboração 

entre as equipes 

Extremamente 

Relevante 
Muito Relevante NÃO 

Tabela 9: Comparação da academia e indústria 

A Tabela 9 mostrou as recomendações e a avaliação do seu grau de 

relevância. Analisando os dados dessa tabela, que nos mostra a comparação dos 

graus atribuídos pela academia (dados obtidos através da RSL) e pela indústria 

(dados obtidos pelo survey), percebemos que 7 recomendações obtiveram o mesmo 

grau de relevância, tanto na indústria como na academia. Já para as 5 

recomendações restantes tivemos uma discordância entre o grau atribuído pela 

indústria e academia. Já para as recomendações “Inicie com pessoas motivadas 

para a mudança”, “Promova treinamentos para as equipes”, “Integre equipes com 

diferentes formas de trabalhar” e “Promova a colaboração entre as equipes” 

notamos que a indústria as considerou com grau de relevância menor em relação a 

aqueles atribuídos pela academia.  
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6 SEGUNDA VERSÃO DO CATÁLOGO 
A partir dos resultados obtidos no survey mostrado no capítulo anterior, 

especificamente as sugestões dos respondentes. Entendemos ser importante 

acrescentar a recomendação “Aproxime as equipes técnicas dos os clientes” a 

classificação de Execução. Uma outra sugestão advinda do survey foi a de criação 

de alguma categorização das recomendações. Entendemos que essa sugestão já foi 

atendida na classificação explicada no capítulo 4. Assim, a única sugestão que o 

CR-ATA não atendia era a que versava sobre a aproximação do cliente com as 

equipes técnicas. As demais recomendações entendemos terem sido aprovadas 

pela comunidade da indústria participante do survey. Verificamos a sugestão nos 

trabalhos da RSL e entendemos que existiam algumas sugestões que já poderiam 

ter sido consideradas já na primeira versão do catálogo. Assim, acatamos e 

desenvolvemos uma nova recomendação. Com base na sugestão de que seria 

interessante observar sobre a proximidade das equipes técnicas com os cientes, 

criamos uma nova recomendação. Para o desenvolvimento dessa nova 

recomendação utilizamos novamente como base os artigos analisados pela RSL e 

análise que fizemos sobre eles. Assim, utilizamos as categorias 1, 3, 4 e 8 como 

base para a nova recomendação. 

Dessa forma, a nova recomendação será a “Aproxime as equipes técnicas 
dos clientes”. Além da aproximação da equipe gerencial como apoio institucional 

ao processo de ATA, temos o contexto dos clientes, que são aqueles que 

efetivamente são os interessados no produto final gerado pelas equipes técnicas. 

Aproximar essas pessoas do processo de ATA e consequentemente do processo de 

desenvolvimento das ferramentas e serviços que eles mesmos irão usufruir, é uma 

das melhores formas para a obtenção de bons resultados. Outro ponto importante 

dessa aproximação é a facilidade que ela gera para o monitoramento dos resultados 

entregues. Além disso, ainda temos maiores possibilidades de obter produtos 

melhores e ainda facilita a realização de eventuais mudanças nos produtos 

desenvolvidos. Assim, como forma de executar essa recomendação, pode-se tornar 

o ambiente da equipe técnica receptivo a outras pessoas é uma das formas de 

aproximar os clientes. Em ambientes remotos pode ainda ser utilizadas ferramentas 

de comunicação de voz e vídeo em tempo real. Deixar os clientes constantemente 
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informados sobre o andamento dos trabalhos e convidá-los a participar das rotinas 

ágeis desenvolvidas pela equipe pode consolidar essa aproximação.  

A Tabela 10 irá mostrar a segunda versão do CR-ATA. Nessa nova versão já 

consta a nova recomendação denominada como “Aproxime as equipes técnicas 
dos clientes” conforme explicado no parágrafo anterior.  

CLASSIFICAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

P
ré

-E
xe

cu
çã

o 

Considere a cultura da equipe e da organização. 

Envolva e comprometa a área gerencial. 

Considere o tempo de cada equipe. 

Monte, Execute Adapte seu Planejamento. 

Inicie com pessoas motivadas para a mudança. 

Promova o autoconhecimento nas equipes. 

Empodere as equipes. 

E
xe

cu
çã

o 

Consolide suas motivações.  

Promova treinamentos para as suas equipes. 
 
Integre equipes com diferentes formas de trabalhar. 
 
Lembre frequentemente a equipe sobre os princípios e 
benefícios do ágil. 

Promova a colaboração entre as equipes. 

Aproxime as equipes técnicas dos clientes. 

Tabela 10: Versão final do CR-ATA 

A Tabela 10 nos mostrou a versão final do CR-ATA, inclusive com a nova 

recomendação. A nova recomendação foi classificada como sendo de execução. 

Reiteramos, como dito anteriormente, que essa classificação é uma mera sugestão 

do momento que poderia ser o mais adequado para se seguir determinadas 

recomendações. Embora já tivéssemos uma recomendação que já discutia sobre a 

proximidade das equipes técnicas com a equipe gerencial, entendemos ser 

necessária a criação de uma nova recomendação, já que as duas tratam de atores 
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diferentes e essa nova recomendação possui importância fortemente evidenciada, 

inclusive pelo Manifesto Ágil. Assim, nos parece relevante que tenhamos uma 

recomendação sobre a proximidade das equipes técnicas com a gerencial e outra 

sobre a proximidade dessas equipes com os clientes. Dessa forma, atualizamos o 

catálogo como essa nova recomendação como mostrou a Tabela a 10.  
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7 TRABALHOS RELACIONADOS 
Este capítulo tem o objetivo de apresentar alguns trabalhos relacionados com 

este trabalho. O nosso trabalho envolveu o desenvolvimento de uma revisão 

sistemática e um catálogo que se baseou nos dados gerados por esta RSL. Para a 

avaliação do catálogo foi utilizado um survey que coletou opinião de especialistas da 

indústria. Os estudos analisados na Seção 1.1, os objetivos deste trabalho e os 

métodos que utilizamos para atingir esses objetivos nos auxiliaram a entender quais 

seriam os trabalhos relacionados com este trabalho. Os dois primeiros trabalhos 

relacionados foram o Challenges in Agile Software Development: A Systematic 

Literature – Fitriani et al. (2016) e o Challenges and success factors for large-scale 

agile transformations A research proposal and a pilot study – Dikert et al. (2016). 

Esses dois estudos utilizaram a revisão sistemática para analisar aspectos do ágil. 

Os dois últimos trabalhos relacionados foram o Recomendações para a adoção de 

práticas ágeis no desenvolvimento de software: estudo de casos – Ferraz (2016) e o 

Um estudo empírico sobre a adoção de métodos ágeis para desenvolvimento de 

software em organizações públicas – Vacari et al. (2015). Estes dois desenvolveram 

recomendações para equipes ágeis. A seguir analisamos cada um desses estudos e 

por fim discutimos os aspectos relacionados com este trabalho.   

7.1 Fitriani, W. R., Rahayu, P., & Sensuse, D. I. (2016) 

Esta Revisão Sistemática da Literatura teve o objetivo de identificar os 

desafios inerentes a adoção de desenvolvimento de software ágil. O autor afirma 

que apesar de existirem outras revisões sistemáticas na área, estas abordam temas 

específicos, como engenharia de requisitos, desenvolvimento geograficamente 

distribuído e maturidade no desenvolvimento ágil. Assim, esse trabalho tem o 

diferencial de listar os desafios em desenvolvimento ágil de forma geral. Essa lista 

foi montada de acordo com a sua ocorrência na literatura pesquisada. O autor ainda 

destaca que embora tenha muitas vantagens, o desenvolvimento de software ágil 

também tem desafios e riscos que podem mitigar sua taxa de sucesso. Portanto, é 

importante que organizações e profissionais ágeis compreendam os desafios do 

desenvolvimento de software ágil antes de adotá-lo. Assim, este estudo teve o 

objetivo de examinar o estado da pesquisa sobre desafios no desenvolvimento ágil. 
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Portanto o trabalho dentou responder a seguinte questão de pesquisa: quais são os 

desafios do desenvolvimento de software ágil? 

Para responder essa pergunta foram selecionados 20 estudos dentre os 2240 

selecionados na primeira etapa de seleção. A análise realizada foi feita basicamente 

apresentando uma tabela com os desafios, seus estudos relacionados e frequência 

em que são citados. De forma resumida o estudo identificou 30 temas de desafio 

derivados dos 20 estudos selecionados que abordaram vários aspectos do 

desenvolvimento ágil. Além de apurar os desafios, foram identificados aqueles que 

seriam os desafios mais significativos. Entre esses desafios levantados, o 

gerenciamento de equipes e distribuídos, respectivamente, em 9 de 20 artigos (45%) 

são predominantes, seguindo a priorização dos requisitos (30%), a documentação 

(30%), a equipe distribuída (30%) e a mudança e a superação requisito de 

impressão (30%). Desafios relacionados à organização, processo e monitoramento 

de progresso e feedback, cada um deles apareceu em 5 estudos (25%). Outros 

desafios que apenas apresentaram em menos de 5 estudos são considerados 

desafios insignificantes neste estudo porque apresentam apresentações de menos 

de 25%. A figura 7 irá mostrar o quadro de desafios da adoção ágil desenvolvido 

pelo autor. 

 

Figura 7: Desafios da adoção ágil (Fitriani et al., 2016) 
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Os desafios que foram apontados por este estudo e mostrados na figura 7 

afetam significativamente a qualidade e o desempenho do desenvolvimento de 

software ágil. Portanto, a implicação deste estudo é informar as organizações ou 

profissionais que desejam usar ágeis para considerar esses desafios antes de iniciar 

seus projetos. Além disso, este estudo também forneceu uma lista de desafios e os 

classificou com base na sua importância nas literaturas.  

O autor concluiu afirmando que embora outros desafios também sejam 

importantes para considerar, este estudo apenas discutiu mais sobre os oito maiores 

desses desafios. Este estudo apenas explicou e listou desafios de ASD, portanto 

pesquisas futuras podem adicionar as técnicas de mitigação ou solução para 

resolver cada desafio. Além disso, este estudo foi limitado pelo fato de ter buscado 

por até 5 anos anteriores e penas na biblioteca do Science Direct. Ao autor ainda 

propôs que fossem ampliadas as pesquisas de forma que se analise um maior 

número de documentos. 

7.2 Dikert, K., Paasivaara, M., & Lassenius, C. (2016) 

Este artigo teve como objetivo apresentar uma revisão sistemática da 

literatura sobre como os métodos ágeis e o desenvolvimento de software lean foram 

adotados em escala, com foco em desafios relatados e fatores de sucesso na 

transformação. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática da literatura de 

transformações industriais em grande escala que procurou responder as seguintes 

questões de pesquisa: (1) quais desafios foram relatados para transformações ágeis 

em larga escala? e (2) quais fatores de sucesso foram relatados para 

transformações ágeis em larga escala. Para tentar responder as questões de 

pesquisa foram selecionados inicialmente 1875 artigos, dos quais, sobraram apenas 

52 após o fim do processo de seleção. Esses trabalhos descreveram 42 casos 

industriais que apresentam o processo de utilização de desenvolvimento ágil em 

larga escala. Quase 90% dos papéis incluídos foram relatórios de experiência, 

indicando a falta de pesquisas acadêmicas sólidas sobre o tema. Foram 

identificados 35 desafios relatados agrupados em nove categorias, e 29 fatores de 

sucesso, agrupados em onze categorias. As categorias de fatores de sucesso mais 

evidentes foram o suporte de gerenciamento, escolhendo e personalizando o 

modelo ágil, o treinamento e o treinamento, a mentalidade e o alinhamento. 
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Dessa forma, foram identificados quase exclusivamente relatórios de 

experiência, apenas seis trabalhos de pesquisa foram incluídos. Assim, a principal 

descoberta deste estudo é que, apesar da relevância do tema para os profissionais, 

a pesquisa está gravemente atrasada e, como consequência, os fatores e os 

desafios de sucesso identificados são aqueles que os profissionais percebem e 

relatam como os mais importantes. O autor ainda observa que a relação entre eles 

ainda é desconhecida.  

Outra observação importante foi de que as categorias de desafio que 

receberam mais menções são os que afirmam que ágil é difícil de ágil, integração de 

funções não relacionadas a desenvolvimento, resistência a mudanças e desafios de 

engenharia de requisitos. As categorias de fatores de sucesso que receberam a 

maioria das menções são escolher e personalizar a abordagem ágil, suporte de 

gerenciamento, mentalidade e alinhamento, e treinamento e treinamento.  

O autor conclui falando da importância evidente do tema. Isso é confirmado 

pelo fato de que os últimos anos se viu uma série de livros publicados e cursos 

organizados por consultores, e um grande número de discussões sobre este 

assunto em conferências ágeis. Dessa forma os estudos selecionados para este 

trabalho parecem apenas arranhar a superfície do problema relatando experiências 

de uma pequena fração do mundo real. Assim, o autor sugere fortemente a 

realização de mais estudos de caso sobre a compreensão das transformações ágeis 

em larga escala melhor e como elas são feitas na prática. 

7.3 Ferraz, S. R. da C. (2016) 

Esta dissertação apresentou alguns conceitos de métodos ágeis, utilizando a 

descrição das suas práticas e princípios. Também foram apresentados os maiores 

desafios que as organizações enfrentam quando pretendem adotar práticas ágeis, 

assim como os impactos que a adoção destas práticas pode proporcionar para as 

organizações.  

A contribuição deste trabalho foi contribuir com recomendações para adoção 

de práticas ágeis no âmbito de organizações que assumiram a pretensão de mudar 

a sua forma de desenvolver software. Essa dissertação analisou casos onde as 

práticas ágeis foram adotadas e observou como essas práticas foram introduzidas 
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na equipe. Assim, realizou-se uma investigação qualitativa através de estudo de 

caso com a finalidade de encontrar evidências que pudessem dar suporte a 

recomendações para adoção de práticas ágeis. Para isso, foram utilizados dois 

projetos de desenvolvimento de software como estudo de caso, e nestes foram 

adotadas práticas ágeis nos dois projetos.  

Através da análise de dois projetos utilizados como estudo de casos foi 

possível perceber como foram adotadas as práticas ágeis no desenvolvimento de 

software, e em quais condições cada organização sentiu necessidade de adoção 

dessas práticas. A análise do estudo de casos permitiu a caraterização de um 

conjunto de recomendações, assim como a caraterização dos benefícios da sua 

implementação, que poderão ser utilizadas em determinadas condições ou 

necessidades identificadas no desenvolvimento de software. A figura 8 irá mostrar 

um exemplo de recomendação que consta no trabalho: 

 
Figura 8: Recomendação (Ferraz et al., 2016) 

A Figura 8 nos mostrou como as recomendações foram exibidas. Além de 

informações sobre o tipo de projeto e público alvo, a recomendação foi descrita de 

forma breve e sem mais detalhes sobre as condições e demais aspectos que devo 

avaliar antes seguir ou não essa recomendação. Apesar das críticas ao formato das 
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recomendações, este trabalho contribuiu de forma importante ao evidenciar que as 

organizações não têm a necessidade de adotar um método ágil por completo, 

podem adotar as práticas ágeis que mais se adequam ao projeto a desenvolver. No 

entanto as organizações devem ter uma maturidade ágil que permita a adoção de 

práticas ágeis, caso contrário deverão decidir se pretendem ou não implementar as 

melhorias necessárias para obter essa maturidade de modo a serem capazes de 

adotar essas práticas com sucesso.  

7.4 Vacari, I., & Prikladnicki, R. (2015) 

Este trabalho apresentou um estudo empírico sobre a adoção de métodos 

ágeis para desenvolvimento de software em organizações públicas. Este estudo 

incluiu a revisão da literatura da área e entrevistas com quatro equipes de 

desenvolvimento de software em duas organizações públicas de grande e médio 

porte no Brasil. O arcabouço de resultados teóricos e empíricos culminaram em uma 

lista em um conjunto de recomendações com o intuito de direcionar o 

desenvolvimento ágil de software em organizações públicas.  

O contexto utilizado neste trabalho foi os das organizações públicas 

pesquisadas. Mesmo o autor considerando que muitas das evidências levantadas 

possam parecer repetidas em comparação com contextos diferentes das 

organizações públicas, ele mesmo afirma que o universo tecnológico está em 

constante mudança e evolução. Assim, as evidências encontradas neste trabalho 

podem sofrer alterações devido a nuances de outros contextos. 

7.5 Discussão 

O primeiro estudo relacionado foi uma revisão sistemática que listou e 

discutiu de forma breve aqueles que, segundo o autor, ficaram evidenciados como 

os principais desafios do desenvolvimento de software ágil. Notamos que não houve 

um aprofundamento sobre causas e ações práticas para mitigar esses desafios. O 

segundo trabalho investigou desafios e fatores de sucesso. Porém, se limitou a 

projetos em larga escala e na maioria dos casos em relatos de experiência. O 

terceiro trabalho tomou como base estudos de caso em projetos reais para elaborar 

uma lista de recomendações baseadas as experiências nesses estudos de caso. 

Assim, basicamente a limitação destes dois últimos trabalhos é o fato de a evidência 
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não ser plural, ou seja, ela baseada apenas é apenas em estudos de caso 

específicos ou em literatura. Já o último trabalho considerou o contexto de 

organizações públicas, além de não ter focado apenas na adoção ou transformação 

ágil. Assim, entendemos que além da restrição de contexto, já que ele considerou o 

universo das organizações públicas, ele ainda não contou com uma avaliação de 

relevância da sua lista de recomendações.  

Entendemos que o nosso trabalho não se limitou aos contextos específicos 

analisados pelos trabalhos analisados nesta seção, muito menos se limitou a 

apenas listar e analisar desafios. Entendemos que o nosso trabalho se destaca por 

considerar e analisar um contexto mais amplo, em relação aos trabalhos 

relacionados discutidos nesta seção, de problemas e como resolvê-los. Isso tudo 

que sem se limitar a contextos de larga escala, contextos de organizações públicas 

ou analisando apenas evidências da academia. Por fim, apesar da importante 

contribuição dos trabalhos aqui descritos para a comunidade científica, ainda fica 

evidente que se precisa de mais pesquisas na área, principalmente pesquisas que 

tenham evidencias baseadas em profissionais. Com isso, consideramos que o nosso 

trabalho contribuiu para o enriquecimento das pesquisas sobre o ágil. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os Métodos Ágeis estão em sua segunda década e vêm ganhando cada vez mais o 

interesse entre os profissionais e pesquisadores. O desenvolvimento ágil de 

software exerce um impacto significativamente positivo no desempenho, na 

qualidade e na satisfação do usuário em desenvolvimento de software. Na academia 

observa-se um crescimento na quantidade de estudos referentes a métodos ágeis. 

Um dos temas mais relevantes nos principais eventos sobre o ágil, é Adoção ou 

Transformação Ágil.  

Muitos dos estudos se dedicam a pesquisar sobre os desafios sobre 

Transformação ou Adoção Ágil. Porém, poucos estudos se dedicam a estudar como 

vencer esses desafios. Equipes ágeis relatam que ainda falta um manual ou 

documento onde se possa facilmente encontrar soluções para auxiliar equipes ágeis 

a realizarem uma ATA independente de qual método ou práticas ágeis pretenda 

utilizar. Por conta disso, muitas equipes tendem a voltar a trabalhar com 

metodologias tradicionais quando não conseguem encontrar no ágil as soluções 

para os seus problemas.  

Portanto, analisando os diversos estudos foi detectada a carência de 

informações específicas que auxiliem processos Adoção ou Transformação Ágil. Na 

tentativa de auxiliar equipes nesse processo, este trabalho se propôs a estudar e 

relacionar de forma clara e organizada informações sobre Adoção ou Transformação 

ágil. Essas informações foram analisadas e categorizadas. Posteriormente foram 

organizadas em um catálogo denominado de Catálogo de Recomendações para 

auxiliar Adoção ou Transformação Ágil (CR-ATA). Houve ainda, na primeira versão 

do catálogo, a atribuição de grau de relevância de cada recomendação. Esse grau 

foi atribuído de acordo com a representatividade dos estudos que basearam cada 

recomendação. O grau de relevância de atribuído na primeira versão foi utilizado no 

survey para questionar a concordância dos respondentes com a relevância atribuída 

na primeira versão. Além disso, o survey ainda questionou os respondentes se eles 

tinham alguma sugestão de alteração ou crítica quanto ao conteúdo do catálogo. 

Com base na análise dos dados do survey foi criada a segunda versão do catálogo. 

Para essa segunda versão, foi acrescentada uma recomendação e as outras foram 
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consolidadas com algum grau de relevância, conforme comparação da primeira e 

segunda versão.  

8.1 Contribuições da Pesquisa 

Uma vez que as recomendações foram consideradas relevantes, conforme 

evidências da RSL e do survey com participação de profissionais da indústria, 

entendemos que o conjunto de recomendações propostos nesse trabalho pode ser 

importante contribuição para se atualizar, melhorar e expandir sua competência no 

desenvolvimento de software por meio da visão de modernidade e agilidade 

proposta pelos métodos ágeis. Além disso, foram analisados diversos aspectos que 

podem influenciar uma ATA. Não obstante, esta pesquisa retroalimenta o 

conhecimento científico da área agregando a academia algumas o conhecimento 

produzido por este trabalho. Ademais, esta pesquisa pode oferecer um auxílio a 

processos de ATAs através do CR-ATA embasado em informações da academia e 

da própria indústria. Para a indústria entendemos que o CR-ATA também pode 

contribuir uma vez que este catálogo também utilizou informações fornecidas pela 

própria indútria. Além disso, no survey realizado com profissionais da indústria, 

esses atribuíram um alto grau de relevância para a maioria das recomendações. Por 

último, este estudo aprofundou os conhecimentos do aluno em métodos ágeis, 

tornando-o um pesquisador apto a contribuir com a academia como potencial 

especialista no assunto. 

8.2 Limitações da Pesquisa 

Durante a execução deste estudo, identificou-se algumas limitações, as quais 

são apresentadas a seguir. A revisão sistemática contribuiu para identificar estudos 

primários dentro do domínio pesquisado. Embora a escolha das bases de dados 

para consulta tenha procurado abranger o máximo das principais alternativas 

científicas disponíveis para execução de uma revisão sistemática, é possível que 

outras fontes de publicações científicas não utilizadas neste estudo também 

contenham artigos pertinentes a este trabalho. Portanto, não é possível garantir a 

cobertura total de artigos científicos sobre esse assunto. Algo análogo aconteceu 

com o survey que também restringe a generalização dos resultados obtidos. 
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8.3 Trabalhos Futuros 

Para trabalhos futuros temos, por exemplo, entrevistar especialistas em ágil, isso 

poderia ser de grande valia por oportunizar um maior detalhamento dos aspectos 

que se deseja pesquisar. Assim, poderia enriquecer o trabalho com uma visão mais 

qualitativa dos especialistas da indústria. Um outro ponto importante é realizar 

estudos de caso que permita colocar as recomendações do CR-ATA em prática. 

Envolver pesquisadores da área também pode ser um importante fator para agregar 

de forma positiva ao catálogo. Outro trabalho futuro interessante pode ser a 

divulgação do CR-ATA através de uma página web de forma a oferecer a 

comunidade acadêmica e da indústria a oportunidade de estudar e utilizar as 

recomendações. Além disso, eles ainda poderiam contribuir com sugestões e 

críticas ao CR-ATA. Por fim, o objetivo a ser alcançado pelos trabalhos futuros pode 

ser norteado pela adição de novas recomendações ou a melhoria das já existentes. 

Essas novas recomendações ou melhoria das já existentes poderia ser realizada 

com base em observações de especialistas da indústria e da academia.  
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