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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é o de apresentar os resultados obtidos em um projeto de desen-

volvimento de software, de caráter complexo e considerado como de grande porte, com a utili-

zação de modelos ágeis, especificamente do Framework Ágil Scrum, em uma empresa privada 

de Tecnologia da Informação na cidade de Porto Alegre, RS. 

Para tanto, foi realizado Estudo de Caso do tipo Descritivo, utilizando-se de abordagem 

Qualitativa, tendo como instrumento de coleta de dados a análise de documentos. 

Podemos extrair deste estudo que a utilização de modelos ágeis, especificamente do 

Framework Ágil Scrum é de grande valia na obtenção de projetos realizados com qualidade, 

prezando pelos prazo e custos definidos, mas principalmente, pela entrega de software que su-

pra as reais necessidades do cliente. 

 

Palavras-chave: Modelo Ágeis. Scrum. Desenvolvimento de Softwares.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Espera-se, com esse estudo, evidenciar os resultados obtidos com a utilização de 

modelo ágil, especificamente do Framework Ágil Scrum em um projeto de desenvolvimento 

de software na empresa pesquisada. 

A motivação para a realização deste estudo veio da participação em um projeto de 

desenvolvimento de software de grade porte e alta complexidade, onde foi utilizado um modelo 

ágil de desenvolvimento, tendo sido escolhido para tanto o Framework Ágil Scrum. 

Os resultados obtidos com a utilização de modelos ágeis de desenvolvimento são 

animadores, evidenciando que o pensar ágil pode e dever ser implementado e semeado entre as 

equipes de desenvolvimento de softwares, pois a utilização de modelos ágeis de desenvolvi-

mento em empresas da área de desenvolvimento de softwares pode ser considerada um caminho 

sem volta, devido ao impacto positivo apresentado. 
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2 TEMA 

 

Quando se fala em projetos de desenvolvimento de software, nos dias atuais, vemos 

que cada vez mais que os mesmos exigem maior produtividade, resultados mais rápidos, entre-

gas em um espaço menor de tempo, além de serem cada vez mais complexos. Com isso, houve 

a necessidade de se melhorar os processos de desenvolvimento de softwares, e isso começou a 

ocorrer com o surgimento dos chamados métodos ágeis (STEFFEN, 2012). 

Observamos cada vez mais casos de sucesso no emprego das diversas metodologias 

ágeis em empresas de tecnologia que as implementam. É certo que projetos falham por diversos 

motivos, mas imaginar que se pode prever tudo no início do projeto, e pensar que não existiram 

mudanças no escopo definido inicialmente, pode ser a razão do fracasso da maioria dos projetos 

(STEFFEN, 2012). 

Jeff Sutherland, o pai do Scrum, quando de sua criação, optou por observar a ma-

neira como as pessoas efetivamente realizavam suas tarefas, diferente do que se dizia sobre suas 

tarefas e a forma como elas eram realizadas. Ao contrário de se imaginar que tudo está total-

mente definido e que não haverá mudanças de escopo, prazo, etc, o Scrum trabalha com a pos-

sibilidade da incerteza. Então, no início de qualquer projeto, determina-se que de quando em 

quando deve-se avaliar as tarefas já realizadas e se isso ainda é o que se espera do projeto; se 

forem necessários mudanças ou ajustes, o impacto, nesse momento será monumentalmente me-

nor do que se realizado no final do projeto. Se houverem empecilhos ou impedimentos ao an-

damento do projeto, quando antes os mesmos forem sanados, antes se terá algo funcional e 

entregável para o cliente (SUTHERLAND, 2014). 

Portanto, dividir o trabalho em etapas, envolver o cliente final cada vez no processo, 

aumentar a comunicação entre todos os envolvidos e aproximar a gestão do time de desenvol-

vimento, traz inúmeras vantagens no ciclo de desenvolvimento de softwares (STEFANINI, 

2016).  

 

2.1 TEMA ESPECÍFICO 

 

Tendo como pilar a necessidade de se oferecer serviços de desenvolvimento de sof-

tware cada vez melhores e com mais agilidade, o presente visa a descrever o emprego de modelo 

ágil de desenvolvimento, especialmente a utilização do framework ágil Scrum em uma empresa 

privada de Tecnologia da Informação na cidade de Porto Alegre, RS, em um projeto específico, 

fornecendo material de estudo para futuros projetos.  
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2.2 JUSTIFICATIVA. 

 

 A crescente demanda de projetos de software, o uso cada vez maior de modelos ágeis 

de desenvolvimento e os bons resultados obtidos por estes, aliado à participação em um projeto 

de desenvolvimento de software em que se tinha como pilar a utilização de modelo ágil de 

desenvolvimento, tendo sido escolhido para tanto o Framework Ágil Scrum, levou-me a este 

projeto, que visa a colaborar com os envolvidos em Projetos de Desenvolvimento de Software, 

trazendo dados de um caso real da utilização de modelo ágil em um projeto de desenvolvimento 

de software. 

 

2.3 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Quais os resultados obtidos com a utilização de modelo ágil, especificamente do Fra-

mework Ágil Scrum em um projeto de desenvolvimento de software na empresa pesquisada?  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar a utilização do framework ágil Scrum no desenvolvimento de software 

na Empresa pesquisada. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever as características do framework ágil Scrum; 

 Descrever a utilização, pela Empresa pesquisada, do framework ágil Scrum no de-

senvolvimento de um projeto específico. 



10 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 CAMPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de pesquisa na forma de Estudo de Caso do tipo descritivo, utilizando-se de 

abordagem qualitativa, realizada em uma empresa privada de Tecnologia da Informação na 

cidade de Porto Alegre, RS, tendo como público alvo integrantes da área de Gerência de Proje-

tos da empresa supracitada, sendo previsto, para a realização da pesquisa, um período de 

2(duas) semanas. 

 

4.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

  Quadro 1 – Instrumento de coleta de dados 

 

Instrumento de 

coleta de dados 

Universo pesquisado Finalidade do Instrumento 

 

Documentos 

 

Serão pesquisadas informações 

sobre um projeto específico, seu 

escopo, prazos, forma de gerência, 

resultados esperados e obtidos, 

metodologia empregada, etc., em 

manuais, relatórios e documentos 

disponíveis na intranet da em-

presa.  

Pretende-se vislumbrar o pro-

jeto, quanto ao modelo ágil utili-

zado, focando-se na utilização 

do framework ágil Scrum no 

mesmo. 

    Fonte: CAVALCANTI e MOREIRA (2008). 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE OBSERVADA 

 

5.1 DADOS DA ORGANIZAÇÃO 

 

Fundada em 1995, a DBC Company® está posicionada entre os principais fornece-

dores de serviços de tecnologia do Brasil. Esta posição foi alcançada através da constante me-

lhoria de seus processos, da busca pela excelência na prestação de serviços, da valorização de 

sua equipe de profissionais e do foco total no cliente. 

Indicada pela Comissão dos Notáveis, a DBC Company® foi eleita em 2012 a em-

presa do Ano de Serviços de Tecnologia e Informação no RS através de votação pública. Esta 

premiação visa oportunizar reconhecimento aos esforços dos profissionais que são os verdadei-

ros responsáveis pela TI do estado e do país. Da mesma forma, busca reconhecer as empresas 

que se destacaram em seus segmentos de hardware, software e serviços de TI. 

 

5.2 ESTRUTURA DO RECURSO ANALISADO. 

 

O presente estudo de caso tem como fonte o projeto Gerdau Template - GT5, des-

crito abaixo.  

Implantação de uma plataforma única e global de tecnologia de informação para as 

suas unidades no mundo; 

Visa possibilitar maior eficiência, segurança e agilidade no atendimento a clientes; 

Compartilhamento de informações entre as unidades, o que também contribui para 

a maior integração da Empresa; 

Unidades da América Latina e América do Norte já estão utilizando a nova plata-

forma e colhendo os resultados. 

A responsabilidade da DBC é suportar e dar as condições necessárias para essa pa-

dronização dos Sistemas Industriais no Brasil no que tange Aços Especiais; 

Atuação em conjunto com time Gerdau definindo estratégia de trabalho relacionado 

com os direcionadores estratégicos; 

Multiplicidade de soluções (sistemas) com 84 sistemas customizados, 115 relató-

rios confeccionados e 733 objetos de banco alterados. 
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Figura 2. Visão geral da integração de sistemas no projeto 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Dados sobre o projeto: 

 

 Realizadas mais de 25.000h, sendo 21.000h do projeto GT5 e 4.000h da baseline. 

 Implantação da metodologia ágil SCRUM para gerenciamento da equipe. 

 Equipe de 15 pessoas capacitadas nos sistemas Aciaria Gerdau. 

 12 pessoas no projeto GT5 e 3 pessoas para baseline. 

 Desenvolvimento em formato de Sprints Scrum para equipe PRG (Web Mobile). 

 

Prazo desafiador: 

 Jan/2015 – Início do projeto. 

 6 meses desenvolvimento. 

 2 meses testes / 1 mês integração. 

 1 mês implantação. 

 Dez/2015 – Usina Charqueadas/RS. 

 Fev/2016 – Usina Pinda/RS e Usina Mogi/SP. 

 

Entraves Funcionais: 

 Multiplicidade de fornecedores. 

 Interdependência de cronogramas e prazos. 
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 Interdependência de riscos e pendências. 

 Go-Live do projeto com tempo programado. 

   

5.3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE OBSERVADA 

 

O projeto teve início em janeiro de 2015. Considerado de grande porte e alta com-

plexidade, teve na utilização de modelo ágil de desenvolvimento, especificamente do Fra-

mework Ágil Scrum, a base necessária para alcançar os objetivos propostos, modelo esse que 

foi utilizado pela empresa conforme dados abaixo apresentados, provenientes de documentos 

de acompanhamento do projeto. 

 

Figura 3. Modelo Ágil - Framework Scrum. Processo adaptado e utilizado pela empresa. 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Dentro do contexto do Framework Scrum, o projeto contemplou 3 (três) times 

Scrum/Scrum-Master, tendo sido realizadas 12 (doze) Sprints de Desenvolvimento, 

além de possuir em seus times: 

 12 líderes/analistas formados em Sistemas Industriais. 

 Desenvolvedores, Arquitetos, Analistas de Sistemas. 

 Gerente de Projetos, Analistas de Negócio, Analistas de Processos. 

 Analistas de Qualidade e Testadores de Software. 

 

 Características especiais do projeto/produto: 

 Escritório de Projeto integrado com demais fornecedores Gerdau. 

 Metodologia Ágil com CMMI-SW & PMI. 

 Ferramenta de BI. 

 Integrado com sistemas Mainframe e Automação. 
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 O projeto apresentou ótimos indicadores de desempenho, podemos citar alguns deles: 

 Projeto dentro do Prazo (em rollout) – SPI: 1,03. 

 Menos de 1 bug por 356 horas de projeto. 

 Modelo de trabalho absorveu 26 Change Request sem alteração 

de prazos. 
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6 PROPOSTA DE SOLUÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Apesar do ótimo andamento do projeto, considerando que o mesmo foi um piloto 

no que diz respeito a desenvolvimento utilizando-se modelo ágil, especificamente do Fra-

mework Ágil Scrum, como qualquer projeto, sempre pode ser melhorado, refinado e ajustado 

em pontos específicos no andamento das tarefas como um todo. 

 

6.1 PROPOSTA DE MELHORIA PARA A REALIDADE ESTUDADA 

 

No projeto em pauta as equipes estavam configuradas como times de desenvolvi-

mento compostos por suas figuras clássicas: Desenvolvedores de Software, Analista de Siste-

mas e de Negócios, Arquitetos de Sistema, Analistas de Processo, Analistas de Testes e por 

óbvio o papel do Scrum-Master.  

Mesmo o projeto seguindo as orientações e cerimônias ditadas pelo Framework 

Ágil Scrum, as pessoas no papel de Scrum-Master não tinham um treinamento específico no 

mesmo, foi-se aprendendo e melhorando durante o projeto cada ação executada pelos mesmos. 

Da mesma forma, os demais envolvidos diretamente no projeto como Analistas de 

Sistema, Desenvolvedores de Software e Testadores, passaram por treinamento básico sobre o 

conceito e s cerimônias do Framework Ágil Scrum, os quais as realizavam como foram orien-

tados, trazendo uma melhora geral no dia-a-dia das equipes, mas sem realmente compreender 

a fundo o que motivou a criação de modelos ágeis de desenvolvimento e de Gestão de projetos 

de software, especificamente do Framework Ágil Scrum, fato esse que fez com que as equipes, 

apesar do bom desempenho, ficassem muito dependentes da figura do Scrum Master, apresen-

tando um rendimento a quem do que poderiam apresentar. 

O que se apresenta como proposta de melhoria para os próximos projetos é um 

treinamento focado nos modelos ágeis e no Framework Ágil Scrum para todos os envolvidos 

nos projetos, para que entendam seus conceitos e fundamentos, assimilem sua importância e 

visualizem que além de trazer benefícios para o desenvolvimento do projeto, existe também 

uma melhoria no clima do ambiente de trabalho, pois todos estão envolvidos, sabendo o que 

cada um está fazendo e isso cria uma situação de tranquilidade e segurança para todos no pro-

jeto. 

 

 

6.2 RESULTADOS ESPERADOS 
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Espera-se que a implantação de modelos ágeis, especificamente do Framework Ágil 

Scrum seja uma realidade em todos os projetos desenvolvidos pela empresa, trazendo uma me-

lhora geral seja no desenvolvimento do projeto, seja no clima organizacional ou no relaciona-

mento com o cliente. Com o treinamento e disseminação dos conceitos Ágeis por toda a em-

presa, um resultado ideal seria que todas as áreas da empresa praticassem e vivessem o pensa-

mento ágil, cada um em seu setor, pois o mesmo não se restringe apenas a projetos de desen-

volvimento de software, mas pode ser aplicado nos mais diversos tipos de projetos, indepen-

dentemente de sua complexidade ou tamanho, porque pensar ágil é pensar melhor, pensar com 

mais clareza, objetividade e controle em todas as etapas do projeto. 

 

6.3 VIABILIDADE DA PROPOSTA 

 

A proposta apresenta-se viável pois o custo para o treinamento sugerido é baixo, e 

não é necessário para todos os colaboradores, pois o próprio conceito do Scrum-Master é o de 

ser um facilitador, aquele que zela pela disseminação e aderência ao conceito ágil, por isso o 

treinamento de pessoas chave em cada setor, assim como de pessoas específicas dentro de cada 

time de desenvolvimento seria o suficiente para plantar a semente do conceito ágil, aos poucos, 

dentro de toda a organização, trazendo resultados cada vez melhores, visto que todos pensariam 

e falariam a mesma língua, entendendo a importância e os benefícios de se pensar ágil. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Podemos observar que no projeto pesquisado, desenvolvido com a utilização de 

modelos ágeis, especificamente do Framework Ágil Scrum, apesar de sua complexidade e 

grande volume de trabalho envolvido, foi realizado e entregue com a qualidade esperada, no 

prazo proposto e dentro dos custos pré-definidos.  

Sabemos que isso não esgota a questão de desenvolvimento com qualidade e dentro 

dos prazos e/ou custos estabelecidos, mas servem de norte para que a utilização dos modelos 

ágeis se consolide cada dia mais, integrando o dia-a-dia da empresa, permeando todas as suas 

áreas, e levando pensamento ágil para todos os envolvidos em cada processo do ciclo de desen-

volvimento de softwares. 

Dadas as circunstâncias, quais sejam, projeto volumoso e complexo, equipe sem ou 

com pouca experiência em utilização de modelos ágeis, prazo médio/curto para o desenvolvi-

mento, podemos avaliar que os resultados obtidos com a utilização de modelo ágil, especifica-

mente do Framework Ágil Scrum no projeto observado neste estudo de caso foram ótimos, com 

a consciência de que resta muito a aprender e implementar com respeito ao tema, mas um re-

sultado positivo como este só contribui para que esta meta seja alcançada. 
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