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RESUMO 
 

 

Como uma evolução dos modelos tradicionais de gerenciamento de projetos de 

desenvolvimento de software, fortemente baseados em documentação exaustiva e práticas 

rígidas de planejamento e controle, surgiram os métodos ágeis, cuja essência é a agilidade e 

flexibilidade, times enxutos e auto-organizados, comunicação face a face, escopo variável e 

entregas rápidas de valor ao cliente. Dentre os métodos ágeis, o Scrum vem cada vez mais 

ganhando espaço entre as empresas que adotam uma metodologia ágil, para a condução de 

seus projetos.  

Com o crescimento de estudos voltados a compreender a influência de fatores pessoais 

e sociais no trabalho em equipe, passou a existir uma consciência de que, muito além do 

conhecimento técnico, faz-se necessário avaliar as habilidades do indivíduo e seu 

comportamento ao desempenhar um papel funcional numa equipe de desenvolvimento de 

software. Porém, na prática, observa-se que não tem sido comum a preocupação com os perfis 

de comportamento das pessoas, no momento da composição das equipes de projeto. 

Dessa forma, o objetivo central desta pesquisa é analisar a conformidade entre a teoria 

e a realidade prática da gestão ágil de projetos de software que utilizam Scrum, no que diz 

respeito à composição da equipe e a percepção do sucesso do projeto, por parte de seus 

integrantes. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo, objetivando, inicialmente, identificar, 

segundo a opinião dos Scrum Masters, como as equipes Scrum estão sendo compostas, e num 

segundo momento, investigar a realidade do gerenciamento ágil de projetos de 

desenvolvimento de software, no que diz respeito à montagem da equipe e a adequação dos 

projetos Scrum às práticas ágeis, como um indicador de sucesso do projeto. A partir dos dados 

coletados, foi possível, entre outros resultados, o desenvolvimento de um modelo capaz de 

auxiliar na composição de equipes Scrum, além da identificação de quais práticas ágeis estão 

mais associadas ao sucesso de projetos de software que utilizam Scrum. 

 

Palavras-chave: Perfis Comportamentais, Métodos Ágeis, Equipe Scrum, Sucesso de 

Projeto, Desenvolvimento de Software. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

As an evolution of the traditional project management of software development, rely 

heavily on comprehensive documentation and rigid practices of planning and control, agile 

methods have emerged, whose essence is the agility and flexibility, lean teams and self-

organized, face-to-face communication, variable scope and rapid delivery of customer value. 

Among the agile methods, Scrum is increasingly gaining ground among companies that adopt 

an agile methodology for the conduct of their projects. 

Although there is an awareness that, beyond technical knowledge, it is necessary to 

assess the skills of the individual and their behavior to play a functional role in a team in 

software development, it is not a common concern with the profiles of people's behavior at the 

time of the composition of the project team. 

One of the main features of Scrum is a strong emphasis on people and teamwork. 

Thus, the main purpose of this research is to examine the conformity between theory and 

practice in the agile management of software projects using Scrum, as regards the 

composition of the team and perceived success of the project by its members. 

A field research was done, aiming initially to identify, according to the opinion of 

Scrum Masters, how the Scrum teams were being made, and thereafter, to investigate the 

reality of agile project management software development, regarding the team installation and 

the appropriateness of projects Scrum agile practices as an indicator of project success. 

Taking from the data captured, it was possible, among other results, the development of a 

model capable of helping the composition of Scrum teams through the association of the 

functional roles Scrum with behavior profiles defined by Belbin (1981), beyond the 

identification of agile practices that are more correlated with the success of Scrum projects. 

 

Keywords: Behavioral Profiles, Agile Methods, Scrum Team, Project Success, Software 

Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVAS 

As organizações contemporâneas estão, cada vez mais, inseridas em um mercado competitivo, 

onde, para manter-se na liderança desse mercado, faz-se necessário diferenciar-se de seus 

concorrentes e incrementar seus níveis de competitividade. Para isso, as organizações 

precisam inovar, aprimorar seus processos e seus profissionais, formar equipes mais 

eficientes, para manterem-se competitivas.   

Desde o final da década de 60 a indústria de software vem tentando tornar mais 

previsível e eficiente o desenvolvimento das suas soluções (NAUR e RANDELL, 1969). A 

partir daí, começaram a surgir uma série de metodologias e processos focados no 

planejamento e fortemente voltados para a documentação dos sistemas. Porém, essas 

metodologias não trouxeram exatamente os benefícios esperados tanto pela equipe de 

desenvolvimento, quanto pelo cliente final. A partir de então, passou-se a observar um 

descontentamento generalizado, em vista de a maioria dos projetos de software apresentar 

atraso de cronograma, estouro de orçamento e funcionalidades desenvolvidas aquém do 

esperado pelos clientes e usuários, gerando sistemas de baixa qualidade e custos altos.  

Em resposta a essas crescentes frustrações, surgiram, na década de 90, diversas 

metodologias denominadas “ágeis” para desenvolvimento de software, com ênfase na 

colaboração entre o time de programação e os especialistas de negócios, na comunicação face 

a face, em times enxutos e auto-organizados entre outras características. Estas metodologias 

propõem um meio termo entre “nenhum processo” e “processo demais”, fazendo com que a 

metodologia, desta forma, não se torne obstáculo ao desenvolvimento do software e sim 

cumpra com seu objetivo de se tornar uma ferramenta de auxílio. 

Segundo Barry Boehm (2006), estamos vivendo uma tendência para o 

desenvolvimento ágil de aplicações devido ao ritmo acelerado de mudanças na tecnologia da 

informação, pressões por constantes inovações, concorrência acirrada e grande dinamismo no 

ambiente de negócios. 

Uma vez que os métodos ágeis de desenvolvimento de software são relativamente 

recentes, passando a popularizar-se nos últimos anos, ainda são poucos os estudos 

experimentais sobre as diversas questões que envolvem a utilização de métodos ágeis em 
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desenvolvimento de software. Dentre os métodos ágeis, Scrum (SCRUM ALLIANCE, 2009) 

vem cada vez mais ganhando espaço entre as empresas que adotam uma metodologia ágil 

para a condução de seus projetos. Uma pesquisa recente realizada pela Versionone (2008), 

sobre o estado do desenvolvimento ágil revela que, dentre as empresas entrevistadas que 

utilizam métodos ágeis, 71% usam Scrum, das quais 49% usam Scrum puro e 22% usam 

Scrum associados à outra metodologia como XP. 

Scrum, em sua essência, possui uma forte ênfase nas pessoas e no trabalho em equipe. 

Com isso, a escolha do time passa a ser fundamental no desenvolvimento de software, visto 

que, muito além do conhecimento técnico, o indivíduo traz consigo uma série de experiências 

anteriores, tanto pessoais como profissionais, seus traços de personalidade e perfis de 

comportamento, que irão interferir na forma como o mesmo se comporta em determinadas 

situações e se relaciona com os demais indivíduos ao realizar um trabalho em equipe.  

Porém, apesar da adoção de novas tecnologias, modelos de processo, técnicas, 

métodos e ferramentas disponíveis, ainda é um grande desafio, para gerentes de projeto, 

montar equipes de desenvolvimento de software, onde cada membro esteja alinhado aos 

papéis desempenhados por ele, dentro do processo. Isso não é diferente em projetos de 

software que utilizam metodologias ágeis, como Scrum, pois, para produzir software de 

forma flexível, em ambientes onde os requisitos não são claros ou mudam constantemente, 

a composição da equipe passa a ser um diferencial no sucesso do projeto. 

Apesar das práticas ágeis de desenvolvimento de software serem enfáticas quanto à 

importância do fator humano no processo de desenvolvimento de software, o que se 

observa são equipes sendo montadas utilizando o tradicional modelo de avaliação do perfil 

técnico, sem levar em conta as características pessoais dos integrantes da equipe.  

Desde então, muito se têm proposto nessa área, como os estudos realizados por 

Gorla e Lam (2004), Young et al. (2005) e Karm e Cowling (2006), onde se observou que 

determinados tipos de personalidade quando associados a papéis específicos de 

determinados processos de desenvolvimento promovem um maior desempenho dos times 

de software. Pesquisas vêm sendo desenvolvidas no Centro de Informática da UFPE 

buscando estudar as influências do comportamento e da personalidade na construção e 

desenvolvimento de equipes de software (FERNANDES; DA SILVA, 2007; FRANÇA; 

DA SILVA, 2007; GUIMARÃES; DA SILVA, 2008; FERREIRA, 2008; MEIRA, 2009). 

No entanto, nada ainda foi proposto no sentido de compreender, dentro desse contexto de 



19 

 

agilidade, como equipes Scrum estão sendo formadas e quais perfis comportamentais 

melhor desempenham os papéis funcionais presentes na composição desses times. 

Seguindo essa filosofia, a partir deste estudo será gerado um modelo que possa 

auxiliar na gestão de equipes Scrum de desenvolvimento de software, no que diz respeito a 

composição das equipes de projeto, de maneira a contribuir para o aumento das chances de 

sucesso dos projetos, potencializar o trabalho desempenhado, além de aumentar a 

satisfação profissional do time, pois cada indivíduo estará desempenhado suas atividades 

com satisfação e entusiasmo, contribuindo, dessa forma, para o bom relacionamento com 

seus pares e demais envolvido no projeto.  

Jugdev e Muller (2005) realizaram uma retrospectiva sobre a evolução do 

entendimento do sucesso de um projeto encontrada na literatura dos últimos 40 anos. Para 

eles, sucesso é uma palavra interessante que tem conotações distintas para diferentes 

pessoas, sendo também muito dependente do contexto. No contexto dos projetos ágeis, o 

sucesso de projetos está relacionado à adoção de práticas ágeis de desenvolvimento de 

software, que são consideradas por vários autores como fatores críticos de sucesso 

(Linberg, 1999; Argawal; Rathod, 2005; Procaccino et. al., 2005; Cockburn; Highsmith, 

2001; Reel, 1999; Albertin, 2001, Chow; Cao, 2007; Cohen; Lindal; Costa ,2003; 

Lazarevic, 2003). Dessa forma, objetiva-se, nesse estudo, identificar o sucesso dos projetos 

avaliados, através de adequação desses projetos aos fatores críticos de sucesso de projetos 

ágeis, representados pelas práticas ágeis e identificados na seção 2.3.  

Diante do exposto, a realização do presente estudo de caráter exploratório-

descritivo, é justificada considerando: 

 A necessidade constante de estar revendo e reinventando métodos e práticas de 

gestão de projetos, sobretudo a gestão do capital humano; 

 O crescente interesse empresarial e acadêmico sobre como formar equipes para 

maximizar o sucesso dos projetos; 

 A ausência de estudos que detalhem os papéis que compõem uma equipe 

Scrum; 

 O interesse em conhecer mais de perto o estado atual da utilização de Scrum e 

suas práticas ágeis, nas empresas de Recife-PE; 

 O caráter inovador da utilização de perfis comportamentais na formação de 

equipes Scrum. 
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1.2 PERGUNTA DE PESQUISA 

O trabalho proposto pretende estudar a gestão ágil de projetos de software no que diz respeito 

a composição de equipes Scrum e o sucesso de projetos. Para isso, o seguinte questionamento 

deverá ser respondido:  

Qual a realidade da gestão ágil de projetos de software com Scrum, do ponto de vista 

da composição da equipe e da percepção do sucesso do projeto por seus integrantes? 

A fim de possibilitar o perfeito entendimento da pergunta, faz-se necessário entender 

alguns conceitos descritos a seguir: 

 Gestão Ágil de Projetos com Scrum -  Scrum (SCHAWBER e BEEDLE, 2001 apud 

VILLAS BÔAS, 2005) destaca-se por ser um processo ágil e leve que pode ser 

usado para gerenciar e controlar desenvolvimento de sistemas e produtos, através 

de práticas iterativas e incrementais. Em Scrum, a equipe de desenvolvimento do 

software é composta por três papéis principais: o Scrum Master, o Product Owner e 

o Team que por sua vez é estruturado como uma equipe multifuncional e auto-

gerenciável. A metodologia Scrum será detalhada na Seção 2.1. 

 Composição da Equipe - Para Belbin (1981, 1993), equipes devem ser estruturadas 

levando em conta os perfis e tendências pessoais e personalidade do indivíduo. 

Segundo ele, a correta combinação de padrões individuais é que levam ao sucesso 

de uma equipe. Para fins desse estudo, serão utilizados os modelos de classificação 

de perfis de personalidade de Belbin (1981), devido a sua profundidade e vasta 

aceitação no meio acadêmico e profissional, além de possuir uma metodologia 

bem definida, de fácil aplicação e análise. Os perfis de personalidade de Belbin 

(ibdem) serão mais bem discutidos na Seção 2.2. 

 Sucesso do Projeto – De um modo geral, entende-se que um projeto de 

desenvolvimento de software alcançou o sucesso quando cumpriu suas metas de 

tempo, custo, escopo e qualidade, bem como atendeu as expectativas do cliente, 

gerando satisfação do usuário final. Porém, alguns autores consideram que o 

sucesso de um projeto não pode ser medido apenas em função das metas citadas 

anteriormente, devendo-se levar em conta outros fatores. Essas e outras questões 

serão discutidas na Seção 2.3.  
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1.3 OBJETIVOS 

O tema central que norteia a pesquisa proposta é a realidade da gestão ágil de projetos de 

desenvolvimento de software que utilizam Scrum, do ponto de vista da montagem da equipe e 

da percepção do sucesso dos projetos por seus integrantes. Dentro desse tema, o objetivo geral 

desse estudo é identificar como os Scrum Masters visualizam uma equipe Scrum ideal, no que 

diz respeito a papéis funcionais presentes na equipe e habilidades necessárias, para 

desempenhar bem cada papel, e como, na prática, está à composição das equipes Scrum que 

atuam em projetos de desenvolvimento de software. Adicionalmente, será verificado como os 

integrantes das equipes Scrum, percebem o sucesso dos projetos segundo sua visão pessoal de 

sucesso e de acordo com fatores críticos de sucesso, que, conforme será apresentado na seção 

2.3 no caso de métodos ágeis, representam práticas ágeis de desenvolvimento de software.  

A partir do objetivo geral, foram formulados os seguintes objetivos específicos: 

1. Expor os aspectos gerais da metodologia Scrum e dos perfis de personalidade 

de Belbin(1981); 

2. Investigar, na literatura, os fatores críticos de sucesso de projetos de 

desenvolvimento de software que utilizam métodos ágeis e definir quais serão 

utilizados para medir o sucesso/fracasso dos projetos analisados neste estudo; 

3. Identificar, através da opinião dos Scrum Masters quais os papéis funcionais 

que compõem equipes Scrum e suas responsabilidades dentro do processo; 

4. Caracterizar o perfil comportamental mais adequado para exercer os papéis 

funcionais que compõem a equipe Scrum; 

5. Propor um modelo que associe os papéis funcionais da Scrum com os perfis 

comportamentais propostos por Belbin(1981) ; 

6. Baseado no modelo desenvolvido, verificar, como está na prática, a 

composição de equipes de projeto Scrum; 

7. Avaliar o sucesso dos projetos analisados, de acordo com a opinião da equipe; 

8. Avaliar o sucesso dos projetos analisados, de acordo com fatores críticos de 

sucesso de projetos ágeis. 

9. Analisar as correlações existentes entre o sucesso do projeto na visão da equipe 

e a aplicação das práticas ágeis, representadas pelos fatores críticos de sucesso.  
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1.4 QUESTÕES E SUPOSIÇÕES 

 

Nesta Seção, serão apresentadas algumas questões de pesquisa que devem ser respondidas ao 

longo do estudo. Segundo Vergara (2009) as questões funcionam como um roteiro de pesquisa 

e podem inclusive substituir os objetivos específicos. Já as suposições são possíveis respostas 

às questões levantadas durante a pesquisa, ou seja, uma antecipação do que se poderá ser 

comprovado ou refutado, através desta pesquisa.  

Optou-se, neste estudo, utilizar tanto a definição de questões como de objetivos 

específicos (Seção 1.3), como forma de deixar mais claro onde se deseja chegar, e quais 

questões devem ser respondidas, visando o alcance do objetivo final.  

Esta dissertação pretende contribuir para a montagem de equipes Scrum e pretende 

encontrar respostas para os questionamentos apresentados na Ilustração 1. Nessa mesma 

Ilustração ainda é possível encontrar suposições para as questões levantadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1- Questões e Suposições da Pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Q2- Existe diferença entre o a teoria e a realidade da composição de 

equipes Scrum? 

QI- Existem perfis comportamentais mais adequados para exercer as 

atividades  desempenhadas pelos papéis funcionais da equipe Scrum?

Q3-Existe relação entre a aplicação das práticas ágeis de gerenciamento e 

desenvolvimento de Software e o sucesso de projetos Scrum? 

S1 Para cada papel funcional que compõe uma equipe Scrum, existem perfis 

comportamentais cujas habilidades estejam mais de acordo com as atividades 

desenvolvidas por aquele papel.

S1 Apesar dos Scrum Masters acreditarem na necessidade de se considerar 

fatores comportamentais  na montagem das equipes Scrum,  observa-se,  na 

prática,  equipes formadas através  de métodos tradicionais de seleção, 

baseados no perfil técnico dos candidatos. 

S1 Práticas ágeis de desenvolvimento de software correspondem a Fatores 

Críticos de Sucesso de projetos Scrum, contribuindo para o sucesso do 

projeto.

S2 Apenas algumas práticas ágeis possuem relação significativa com o sucesso 

de projetos  de desenvolvimento de software que utilizam Scrum.

S2 Existe conformidade entre a opinião dos Scrum Masters e a realidade das 

equipes de projeto Scrum em que os mesmos atuam.
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1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O Capítulo 1 apresenta a motivação e justificativas, os objetivos da pesquisa, bem como o 

tema e problema base do estudo. 

O Capítulo 2, referencial teórico, introduz os principais conceitos que envolvem a 

metodologia Scrum de desenvolvimento de Software, perfis de comportamento de Belbin 

(1981) e fatores críticos de sucesso de projetos que utilizam metodologias ágeis. 

O Capítulo 3 contempla a metodologia de pesquisa a ser utilizada, explicando as fases 

e atividades que a compõem. 

O Capítulo 4 apresenta a análise dos resultados obtidos da pesquisa, e, por fim, o 

Capítulo 5 traz algumas considerações finais sobre a pesquisa realizada.
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2.REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo corresponde à exposição da revisão da literatura sobre o tema de pesquisa. 

Segundo Vergara (VERGARA, 2009) o referencial teórico tem por objetivo apresentar 

estudos já realizados por outros autores a respeito do tema ou do problema proposto, no que 

concerne não só ao acervo de teorias, mas também a trabalhos realizados que as tomam como 

referência, oferecendo, dessa forma, uma maior consistência à investigação. 

Os conceitos aqui abordados representam o resultado de uma ampla revisão 

bibliográfica, sendo apresentados da seguinte forma: na Seção 2.1 serão vistos os principais 

métodos ágeis de desenvolvimento de software, com ênfase na metodologia Scrum; a Seção 

2.2 mostra a utilização das teorias de personalidade na formação de equipes de 

desenvolvimento de software, com ênfase nos perfis comportamentais definidos por Belbin 

(1981, 1993) e, por último, a Seção 2.3 realiza uma compilação dos fatores críticos de sucesso 

de projetos de desenvolvimento de software que utilizam métodos ágeis.    

 

2.1 GERENCIAMENTO ÁGIL DE SOFTWARE 

Diante dos problemas de atraso de cronograma, estouro de orçamentos, e sistemas de baixa 

qualidade, com funcionalidades aquém do especificado pelos usuários e clientes, a 

comunidade de engenharia de software passou a sentir necessidade de mudanças.  Em busca 

de alternativas às metodologias tradicionais, também conhecidas como orientadas à 

documentação, o mundo do desenvolvimento de software passou a perceber que os modelos 

clássicos não eram adequados a todas as situações, passando a enxergar a necessidade de 

criação de práticas que estivessem mais de acordo com dinâmica organizacional dos dias 

atuais, onde requisitos mudam constantemente, usuários exigem respostas rápidas a um custo 

menor. Em busca de alternativas aos modelos tradicionais, surgem os métodos ágeis que, com 

seus princípios e práticas, buscam soluções para a crise do desenvolvimento de software.  

Dentre os métodos ágeis, Scrum, vem cada vez mais ganhando destaque com seus 

princípios, papéis e processos voltados para o gerenciamento ágil de projetos de software. 

Nesta Seção, serão apresentadas inicialmente as práticas ágeis comuns a todos as 

metodologias ágeis. Em seguida, serão apresentadas as principais características do Scrum, 

método ágil foco deste trabalho, no que diz respeito às práticas, papéis e processos. 
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2.1.1 Práticas Ágeis de Desenvolvimento de Software 

  

Ao longo de várias décadas, o desenvolvimento de software passou por um processo de 

melhoria, cuja ênfase inicial recaiu sobre aspectos técnicos, ou seja, sobre os métodos de 

desenvolvimento propriamente ditos. Este aprimoramento, como muitos processos evolutivos, 

teve por base a análise dos problemas encontrados em processos e modelos e a definição de 

novas formas de atuação. (VILLAS BÔAS, 2005).  

 Com a evolução dos modelos tradicionais de gerenciamento de projetos de 

desenvolvimento de software surgiram os métodos ágeis. A essência deste movimento é a 

definição de novo enfoque de desenvolvimento de software, calcado na agilidade, na 

flexibilidade, nas habilidades de comunicação e na capacidade de oferecer novos produtos e 

serviços de valor ao mercado, em curtos períodos de tempo. Como agilidade deve-se entender 

a “habilidade de criar e responder a mudanças, buscando a obtenção de lucro, em um 

ambiente de negócio turbulento” (HIGHSMITH, 2004). A agilidade não deve ser vista como 

falta de estrutura, mas está diretamente relacionada à capacidade de adaptação a situações 

diversas e inesperadas. Highsmith (2004) enfatiza que a ausência de estrutura ou de 

estabilidade pode levar ao caos, mas que estrutura em demasia gera rigidez. 

Os Métodos Ágeis passaram a ser mais conhecidos a partir de 2001, quando um grupo 

formado por dezessete especialistas e consultores em processos de desenvolvimento de 

software, muitos deles criadores de Métodos Ágeis como Extreme Programming, Scrum 

Master, Dynamic System Development Method, Crystal Methods, Feature-Driven 

Development, Adaptative Software Development, Lean Development criaram a Aliança Ágil 

(AGILE ALLIANCE, 2009), cujo principal objetivo era buscar formas mais simples e 

eficientes de construir software.  

Os seguintes valores foram propostos no Manifesto Ágil (BECK et al, 2001): 

a) Indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas. 

b) Software executando é mais importante do que documentação completa e 

detalhada. 

c) Colaboração com o cliente é mais importante do que negociação de contratos. 

d) Adaptação a mudanças é mais importante do que seguir o plano inicial. 
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Isso não significa que processos e ferramentas, documentação, contratos e 

planejamento não sejam importantes, porém a ênfase dos Métodos Ágeis é nos indivíduos e 

interações, software executável, a colaboração com os clientes e respostas rápidas às 

mudanças. 

 Além do Manifesto foram criados também alguns princípios que regem a maioria das 

práticas dos chamados Métodos Ágeis de Desenvolvimento de Software. Esses princípios são 

apresentados no Quadro 1. 

     

   Quadro 1- Princípios dos Métodos Ágeis de Desenvolvimento de Software  

1. Nossa prioridade é satisfazer o cliente através da entrega rápida e contínua de um software de 

valor 

2. Pessoas de negócio e programadores devem trabalhar juntos, diariamente, ao longo de todo 

projeto 

3. Receber bem as mudanças de requisitos, mesmo que em uma etapa avançada do desenvolvimento 

4. Entregue novas versões de software freqüentemente 

5. O software funcionando é a medida primária do progresso do projeto 

6. Construa projetos com pessoas motivadas. Ofereça a elas o ambiente e todo o apoio necessário e 

acredite em sua capacidade de realização do trabalho 

7. As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes auto-gerenciadas 

8. O método mais eficiente e efetivo de distribuir a informação para e entre uma equipe de 

desenvolvimento é a comunicação face à face 

9. Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentado 

10. A atenção contínua na excelência técnica e num bom projeto acelera a agilidade 

11. Simplicidade é essencial 

12. Equipes de projeto avaliam seu desempenho em intervalos regulares e ajustam seu 

comportamento de acordo com os resultados. 

    Fonte: [Agile Manifesto, 2004] 

  

 Analisando os princípios apresentados no Quadro 1, observa-se a forte ênfase nas 

pessoas e na simplicidade, mudando dessa forma o foco que era dados pelas metodologias 

tradicionais, provocando uma revolução de conceito e valores no mundo da Engenharia de 

Software. 

 Ao olhar para os princípios e práticas das metodologias ágeis, Highsmith (2004) faz 

a seguinte análise: 

[...]A ênfase nas pessoas e em seus talentos e conhecimentos torna-se evidente. 

Organizações ágeis e gerentes ágeis entendem que demandar certeza ao invés de 

incertezas é disfuncional.  Companhias ágeis praticam liderança colaborativa mais 
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do que comando – controle. [...] Elas macro-gerenciam mais do que micro-

gerenciam. Eles entendem que quem toma as decisões não é tão importante quanto  

o compartilhamento de informações para a tomada das decisões. Eles entendem que 

agilidade depende de indivíduos verdadeiro, para aplicar suas competências de 

forma efetiva. 

 Entre outras características, destaca-se o fato das metodologias ágeis serem 

adaptativas ao invés de preditivas. Com isso, essas metodologias buscam se adaptar a novos 

fatores decorrentes do desenvolvimento do projeto, ao invés de procurar analisar previamente 

tudo o que pode acontecer no decorrer do desenvolvimento. 

Como exemplo dos principais métodos ágeis encontrados na literatura, podem ser 

citados: Adaptive Software Development, Crystal, Dynamic Systems Development, eXtreme 

Programming (XP), Feature Driven Development e Scrum. Todos esses métodos empregam 

princípios ágeis, tais como ciclos iterativos, entrega rápida de software funcionando e 

simplicidade, como definido no Manifesto para Desenvolvimento Ágil (BECK et al, 2001) 

publicado em 2001. A essência desse movimento é a definição de novo enfoque de 

desenvolvimento de software, calcado na agilidade, na flexibilidade, nas habilidades de 

comunicação e na capacidade de oferecer novos produtos e serviços de valor ao mercado, em 

curtos períodos de tempo (HIGHSMITH, 2004). 

Uma vez que os métodos ágeis de desenvolvimento de software são relativamente 

recentes, passando a popularizar-se nos últimos anos, ainda são poucos os estudos empíricos 

sobre as diversas questões que envolvem a utilização de métodos ágeis em desenvolvimento 

de software. Uma pesquisa recente realizada pela Vesionone (2008), sobre o estado do 

desenvolvimento ágil, indica que, dos profissionais entrevistados, 23% utilizam Scrum de 1 a 

2 anos, 30% de 2 a 5 anos e apenas 11% declarou utilizar Scrum há mais de 5 anos, indicando 

a popularização recente da abordagem ágil de desenvolvimento de softwares. 

 Dessa forma, o estudo aqui apresentado vem, entre outros objetivos, contribuir para o 

entendimento mais profundo da importância do fator humano no desenvolvimento de 

software de projetos gerenciados com Scrum.  

2.1.2 Gerenciamento de Projetos com Scrum 

Dentre as várias metodologias ágeis existentes, Scrum (SCHAWBER e BEEDLE, 2001) 

destaca-se por ser um processo ágil e leve que pode ser usado para gerenciar e controlar 

desenvolvimento de sistemas e produtos, através de práticas iterativas e incrementais.  
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Foi descrito inicialmente por Takeuchi e Nonaka no livro “The New New Product 

Development Game” (TAKEUCHI; NONAKA, 1986). Eles notaram que projetos usando 

equipes pequenas e multidisciplinares, conhecidas como cross-functional, geravam resultados 

superiores e ligaram esses times de grande desempenho a uma jogada de rúgbi. Nela, todos no 

grupo agem em conjunto para mover a bola através do campo. O time age unido, com um 

foco em comum, mas cada um realizando um papel bem definido.  

Para Villas Bôas (2005), Scrum é uma abordagem empírica baseada na flexibilidade, 

adaptabilidade e produtividade, em que a escolha das técnicas de desenvolvimento fica a 

cargo dos desenvolvedores. Scrum destaca-se em relação às demais metodologias ágeis, por 

dar mais ênfase ao gerenciamento do projeto, podendo, inclusive, combinar-se com outras 

metodologias como XP, que provê práticas integradas de engenharia de software e irá guiar o 

processo de desenvolvimento. 

Segundo Schwaber (2004), os princípios básicos da Scrum podem ser sumarizados da 

seguinte forma: 

1. Equipes pequenas de trabalho, buscando a maximização da comunicação e da 

troca de conhecimento tácito e informal e minimização de overhead; 

2. Adaptação às solicitações de mudanças técnicas ou de cliente/usuário, 

assegurando a entrega do melhor software possível; 

3. Entregas freqüentes de versões que podem ser testadas, ajustadas, executadas, 

documentadas e liberadas para produção; 

4. Divisão do trabalho e das responsabilidades da equipe de projeto em pequenas 

entregas; 

5. Habilidade em entregar um software pronto, quando da necessidade do cliente ou 

do negócio. 

 Esses princípios estão alinhados aos princípios ágeis e direcionam o foco do 

gerenciamento dos projetos para a comunicação eficaz entre os integrantes da equipe e entre a 

equipe e os clientes e usuários; para um escopo variável, onde as mudanças de requisitos 

durante o projeto passam a ser aceitas como algo intrínseco ao desenvolvimento de software, 

entregas rápidas de software para o cliente no auto-gerenciamento da equipe, deixando para 

trás a filosofia de comando-controle, utilizada por muitos gerentes de projetos. 

Segundo Norton (2005), existem algumas vantagens e desvantagens no uso de Scrum, 

como as apresentadas no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Vantagens e Desvantagens no uso de Scrum
1
  

Vantagens Desvantagens 

 Aumento de produtividade; 

 Scrum Master permite desenvolvimento bottom-up  

rápido e contínuo ; 

 O produto torna-se uma série de partes 

gerenciáveis; 

 Ocorre progresso no sistema, mesmo quando os 

requisitos não estão estáveis; 

 Tudo é visível para todos; 

 Aumenta a comunicação do time; 

 O time compartilha sucesso ao longo do caminho 

até o fim; 

 Clientes recebem na data programada as entregas 

dos produtos; 

 Clientes recebem informações frequentes de como 

está o desenvolvimento do produto; 

 È desenvolvida uma forte relação com o cliente, 

constroi-se confiança e o conhecimento cresce; 

 É criada a cultura onde todos esperam que o 

projeto seja bem sucedido. 

 

 A gerência deve estar disposta a realizar mudanças 

para ajudar o Team Scrum a ser bem sucedido; 

 Requer constante monitoramento, tanto qualitativo, 

quanto quantitativo; 

 Requer gerenciamento para delegar a autoridade de 

tomada de decisão para o time; 

 Gerentes devem levar o time a tomar suas próprias 

decisões, até permitindo que eles falhem se 

necessário; 

 Scrum é novo e diferente e frequentemente as 

pessoas são resistentes a mudanças; 

 Alguns trabalhadores não se sentem confortáveis 

com a responsabilidade. 

 

Fonte: Adaptado a partir de Norton, 2005 

 

Observam-se as principais desvantagens relativas à aplicação do Scrum estão 

relacionadas à dificuldade que algumas pessoas têm de lidar com mudanças e inovações. O 

Scrum promove uma mudança estrutural, na forma como os times de desenvolvimento se 

organizam, e cultural, na forma de relação entre os envolvidos no projeto.  A responsabilidade 

pelo desenvolvimento do software passa a ser compartilhada pela equipe e não apenas do 

gerente de projetos, que passa a ser mais um mediador e facilitador desse processo.   

2.1.2.1 Os papéis 

 

No Scrum a equipe de desenvolvimento do software é composta por três papéis 

principais: o Scrum  Master, o Product Owner e o Team. 

                                                 
1
 Tradução própria 
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O Scrum Master é responsável por gerenciar o processo Scrum, assegurando que a 

equipe respeite e siga seus valores e práticas.  Apesar do Scrum pregar que não existem 

hierarquias dentro da equipe, dentre as suas atribuições, acaba assumindo o papel de um guia, 

um líder que está sempre pronto a remover os impedimentos do projeto, protegendo o time de 

impedimentos internos e externos que possam prejudicar o alcance dos objetivos inicialmente 

levantados. As principais atribuições do Scrum Masters são listadas no Quadro 3.  

Quadro 3 - Principais Atribuições do Scrum Master 

 Permitir que o time seja auto-gerenciável; 

 Garantir que os caminhos para a comunicação do time estejam abertos permanentemente; 

 Remover qualquer impedimento que o time encontre; 

 Proteger o time de interferências externas para garantir que sua produtividade não seja afetada; 

 Facilitar as reuniões do projeto (Planning Meeting, Daily Meeting, Review e Retrospectives); 

 Garantir que o processo está sendo seguido. Participando das reuniões diárias, revisão da Sprint, e 

planejamento;  

 Garantir que o time esteja totalmente funcional e produtivo;  

 Ajudar o Product Owner na priorização dos itens de Backlog. 

Fonte: Elaboração própria  a partir de Schwaber (2004)  

 
 

Mike Cohn (2007) citou em seu artigo “Leader of the band: Six Attributes of a Good 

ScrumMaster” que as principais qualidades esperadas em um Scrum Master são: 

responsabilidade, colaboração, humildade, comprometimento, influência e 

conhecimento. 

O Product Owner representa os interesses de todos que direta ou indiretamente serão 

beneficiados com o sucesso do projeto, sendo o maior responsável pelo ROI (Return of Investiment ) 

do projeto. Esse papel deve ser desempenhado por alguém que possua grande conhecimento 

sobre a área de negócio em que o projeto está sendo desenvolvido, alem de ser capaz de descrever 

claramente os requisitos funcionais e não funcionais a serem implementados (Product Backlog) e de 

estabelecer os objetivos e planos de entregas, priorizando o Product Backlog a cada Sprint, garantindo, 

dessa forma, que as funcionalidades de maior valor sejam construídas prioritariamente. As principais 

atribuições do Product Owner podem ser vistas no Quadro 4. 

Quadro 4 - Principais Atribuições do Product Owner 

 Definir as funcionalidades do produto; 

 Decidir datas de lançamento e conteúdo das releases ; 

 Garantir a rentabilidade do projeto (ROI); 

 Priorizar funcionalidades de acordo com o valor de mercado; 

  Mudar os requisitos e prioridades a cada Sprint; 

 Aceitar ou rejeitar o resultado dos trabalhos. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Schwaber (2004)  
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O Team é uma equipe multifuncional, tipicamente composto por 6 a 10 membros, com 

diferentes habilidades e conhecimentos técnicos. É responsável por desenvolver as 

funcionalidades do produto priorizadas pelo Product Owner e selecionadas pelo próprio Team 

para serem implementadas naquela Sprint (Sprint Backlog). Não existem hierarquias dentro 

do Team e cada membro seleciona as próprias funcionalidades que deseja implementar 

gerenciando seu próprio trabalho, sendo responsável coletivamente pelo sucesso da iteração e 

conseqüentemente pelo projeto como um todo. As principais atribuições do Team podem ser 

consultadas no Quadro 5. 

Quadro 5 - Principais Atribuições do Team Scrum 

  Selecionar, entre os itens priorizados, os que serão executados durante a Sprint; 

 Estimar o esforço necessário para cada item a ser desenvolvido; 

 Tem todo o direito de realizar o que quiser dentro da Sprint para cumprir o objetivo da iteração; 

 Auto-organizado: organização do time e da divisão do trabalho entre os membros de forma 

participativa; 

 Desenvolver o produto; 

 Garantir a qualidade do produto, através de utilização de boas práticas de desenvolvimento; 

 Ao final da Sprint, realizar o demo do produto finalizado. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Schwaber (2004) 

 

2.1.2.2 O processo 

Scrum divide o desenvolvimento em Sprints, que podem ser entendidas como iterações 

de no máximo 30 dias, onde todo o trabalho planejado deverá ser realizado (SCHWABER, 

2004). Equipes pequenas, entre 6 e 10 pessoas, são geralmente formadas por projetistas, 

programadores, engenheiros e gerentes de qualidade, não existindo na literatura um consenso 

a respeito de quais papéis funcionais compõem essa equipe. Estas equipes trabalham em cima 

de funcionalidade definidas no início de cada Sprint. 

 O ciclo de vida do Scrum  é dividido em três fases, descritas a seguir.  Cada fase de 

uma Sprint é um processo empírico. Muitos dos processos de uma Sprint são indefinidos e 

sem controle. São tratados como uma caixa preta que requer controle externo. Acordo, 

controles, incluindo gerenciamento de riscos, são realizados em cada iteração de uma Sprint, 

para evitar o caos enquanto maximiza flexibilidade. 

 Pré-planejamento (pregame phase) – Nessa fase, os requisitos são descritos em um 

documento chamado Backlog que será priorizado e realizadas estimativas de esforço 

de desenvolvimento para cada requisito. A qualquer momento esse documento pode 
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ser alterado através da entrada ou saídas de requisitos. Aqui também são identificados 

possíveis riscos e definida uma arquitetura de desenvolvimento.  

 Desenvolvimento (game) – Nessa fase será realizado o desenvolvimento da próxima 

versão a ser entregue do sistema. O desenvolvimento é iterativo, através de ciclos 

(sprints), em que novas funcionalidades são acrescentadas. Os riscos identificados 

anteriormente são monitorados e controlados durante o desenvolvimento. Diariamente 

são realizadas reuniões de 15 minutos para avaliação do progresso do sistema e 

identificação de possíveis problemas. 

 Pós-planejamento (postgame phase) – essa fase é responsável pela integração do 

sistema, testes finais, documentação e entrega do produto ao cliente. Um reunião final 

é realizada, onde se faz uma avaliação do que pode ser melhorado para aumentar a 

produtividade na próxima Sprint. As lições aprendidas são documentadas, para  serem 

aplicadas em próximas Sprints ou novos projetos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 2 -Visão geral do processo do Scrum 

Fonte: Adaptado de Glober, 2007 

 

Um projeto Scrum inicia-se com uma visão do produto que será desenvolvido. A visão 

contém a lista das características do produto estabelecidas pelo cliente, além de algumas 

premissas e restrições. Em seguida, o Product Backlog é criado contendo a lista de todos os 

requisitos conhecidos. O Product Backlog é então priorizado e dividido em releases. O fluxo 

de desenvolvimento detalhado do Scrum é mostrado na Ilustração 2. 

Todo o trabalho no Scrum é realizado através das Sprints. Schwaber (2004) explica 

que cada Sprint inicia-se com uma reunião de planejamento (Sprint Planning Meeting), na 
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qual o Product Owner e o Team decidem em conjunto o que deverá ser implementado 

(Selected Product Backlog). A reunião é dividida em duas partes. Na primeira parte (Sprint 

Planning 1) o Product Owner apresenta os requisitos de maior valor e prioriza aqueles que 

devem ser implementados. O Team então define, colaborativamente, o que poderá entrar no 

desenvolvimento da próxima Sprint, considerando sua capacidade de produção. Na segunda 

parte (Sprint Planning 2), o Team planeja seu trabalho, definindo o Sprint Backlog, que são as 

tarefas necessárias para implementar as funcionalidades selecionadas no Product Backlog. 

Nas primeiras Sprints, é realizada a maioria dos trabalhos de arquitetura e de infra-estrutura. 

A lista de tarefas pode ser modificada pelo Team ao longo da Sprint, e as tarefas podem variar 

entre quatro e dezesseis horas para a sua conclusão. 

Na reunião diária de acompanhamento da Sprint (Daily Scrum Meeting), cada membro 

do Team responde a três perguntas básicas: O que eu fiz no projeto desde a última reunião? O 

que irei fazer até a próxima reunião? Quais são os impedimentos? 

No final da Sprint é realizada a reunião de revisão (Sprint Review Meeting) para que o 

Team apresente o resultado alcançado na iteração ao Product Owner. Neste momento, as 

funcionalidades são inspecionadas e adaptações do projeto podem ser realizadas. Em seguida, 

o Scrum Master conduz a reunião de retrospectiva (Sprint Retrospective Meeting), com o 

objetivo de melhorar o processo e/ou produto para a próxima Sprint. 

Com duração bem definida e objetivos claros, um ponto de destaque do Scrum são as 

reuniões de planejamento, acompanhamento, revisão e retrospectiva. Nas reuniões de 

planejamento, com duração de 4 horas cada, são definidas as funcionalidades que serão 

implementadas na próxima Sprint, além do plano de trabalho a ser seguido. As reuniões de 

acompanhamento são realizadas diariamente, em pé, com duração de 15 minutos e servem 

para acompanhamento do andamento do projeto e alinhamento da equipe. A reunião de 

revisão da Sprint tem duração de 1 hora e seu principal objetivo é apresentar ao cliente as 

realizações da Sprint que está sendo entregue. Já na reunião de retrospectiva, são avaliados os 

erros e acertos no desenvolvimento da Sprint além do que pode ser melhorado.  

2.2 UTILIZAÇÃO DA ANÁLISE COMPORTAMENTAL NA 

FORMAÇÃO DE EQUIPES DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE  

A busca pela excelência no desenvolvimento de software vem levando as empresas a, cada 

vez mais, saírem em busca de novos processos, metodologias e ferramentas que auxiliem o 
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gerenciamento e desenvolvimento de software de sucesso. Porém, apesar da grande 

importância desses fatores, para se aumentar a probabilidade de sucesso de um projeto de 

desenvolvimento de software, precisa-se, em primeiro lugar, ser capaz de compor uma equipe 

qualificada e adequada ao desempenho das atividades demandadas pelo projeto, pois 

processos, metodologias e ferramentas precisam do componente humano para realizá-las, 

sendo esse, em última análise, o que determinará o sucesso ou falha dos projetos. 

Durante vários anos, pesquisadores vêm realizando estudos sobre modelos 

comportamentais e de personalidade, objetivando compreender e explicar as diferenças entre 

as pessoas e a relação existente entre certas personalidades e o seu papel desempenhado 

dentro de um projeto. Resultados desses estudos vêm demonstrando que, para aumentar o 

desempenho de uma equipe de software, deve-se conseguir realizar combinações adequadas 

entre os traços de personalidade dos membros que compõem a equipe e os papéis funcionais 

por eles desempenhados. 

Nesta Seção, serão inicialmente apresentados diversos estudos que vem sendo 

realizados em termos de personalidade e perfis comportamentais e sua relação com o 

desempenho de atividades em projetos de desenvolvimento de software. Em seguida, será 

apresentada a Teoria dos Papéis em Time de Belbin (1981, 1993), uma das teorias base desta 

dissertação e, por fim, serão levantados os principais papéis em time de Belbin (1981) 

associados ao desenvolvimento de software, de acordo com estudos já realizados nessa área. 

 

2.2.1 A Importância do Fator Humano em Projetos de Desenvolvimento de Software 

 

A gestão de pessoas na área de engenharia de software está cada vez mais em 

evidência, fato esse que pode ser observado, através de tópicos relacionados a esse assunto 

em livros dessa área, bem como a crescente publicação de artigos científicos com estudos 

voltados para avaliar e entender a importância do fator humano no sucesso de projetos de 

desenvolvimento de software.    

Segundo Sommerville (2007), as pessoas são o maior patrimônio de uma organização 

de software, pois representam o capital intelectual, estando o gerenciamento eficaz totalmente 

relacionado ao gerenciamento de pessoas em uma organização.  Esse mesmo autor é enfático 

ao afirmar que o gerenciamento inadequado de pessoas é uma das mais significativas 

contribuições para a falha do projeto. Sobre esse aspecto, Reel (1999) ressalta que:   
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[...] construir o time certo significa ter as pessoas certas, mas nem sempre isso é 

possível, visto que as empresas buscam alocar em novos projetos as pessoas que 

estão finalizando outro projeto.[...] Deve-se ter o cuidado de balancear o time nesse 

sentido, pois um time só de estrelas pode levar a problemas de ego, porém, não tê-

las no time, pode levar o time a  lutar contra pequenos problemas. 

Para Belbin (1993) a pior maneira de se escolher membros de uma equipe é por 

disponibilidade ou por antiguidade, pois frequentemente os candidatos disponíveis não são os 

melhores para fazer parte de determinada equipe, e podendo prejudicar o seu andamento. 

 Heldman (2006) define equipes eficazes como aquelas que em geral são muito 

vigorosas, com entusiasmo contagioso que se auto-alimenta; geram muita criatividade e são 

boas solucionadoras de problemas, ressaltando que equipes assim, são o sonho de todo 

gerente de projeto. Para ele, o segredo de formar equipes assim, está em investir na montagem 

da equipe, e na construção de relacionamentos.  Essas ações acarretam alguns benefícios: 

1. Resolução de conflitos mais eficientemente; 

2. Comprometimento com o projeto;  

3. Compromisso com o projeto; 

4. Compromisso com os integrantes da equipe e com o gerente do projeto; 

5. Elevada satisfação pessoal; 

6. Melhor comunicação; 

7. Sensação de pertencimento e propósito; 

8. Um projeto bem-sucedido. 

Isso nos leva a crer que, diante do valor do capital humano no desenvolvimento de 

software, haverá maior probabilidade de um projeto ser bem-sucedido, caso seja desenvolvido 

por uma equipe capacitada e com as habilidades exploradas adiante, mesmo sem a utilização 

de processos ou metodologias formais, do que em um projeto conduzido com base em 

metodologia e ferramentas modernas, porém executado por uma equipe, onde as pessoas não 

possuam as habilidades necessárias, ou estão ocupando papéis funcionais que vão de encontro 

as suas habilidades. 

Um grupo com personalidades complementares pode trabalhar melhor que um grupo 

selecionado somente com base em habilidades técnicas. As pessoas motivadas pelo 

trabalho são, provavelmente, as mais fortes tecnicamente. As pessoas auto-

orientadas a interações ajudam a facilitar as comunicações dentro do grupo. Penso 

que é particularmente importante ter pessoas orientadas a interações em um grupo. 

Eles gostam de conversar com pessoas e podem detectar tensões e desacordos em 

um estágio inicial, antes que tenham sérios impactos no grupo.  
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Apesar de os estudos sobre composição de equipes não ser algo novo, apenas há 

alguns anos, com a popularização do conceito de teamwork (trabalho em equipe), a 

comunidade acadêmica e empresarial passou a mostrar interesse na conexão entre trabalho em 

equipe e sucesso de projeto, além de começar a utilizar os traços de personalidade e perfis 

comportamentais dos profissionais como critérios utilizados para a composição da equipe.  

Para possibilitar a identificação dos perfis dos indivíduos, vários modelos foram 

criados, alguns acompanhados de ferramentas auxiliares que possibilitam a identificação do 

perfil comportamental ou traços de personalidade do indivíduo. Dentre os principais modelos 

existentes pode-se citar: Myers Briggs Type Inventory (MBTI), Kersey Temperament Sorter 

Model, Kirton’s Adaption and Innovation (KAI), Dominance, Influence, Steadiness, 

Conscientiousnes (DISC), Personality Theory, Belbin Team Role Self-Perception Inventory 

(TRSPI), Big Five Factors Personality Mode l (Big 5), Personality Assessment Model (FIRO-

B) entre outros (CHAPMAN, 2009). 

Cada teoria citada anteriormente avalia o tipo de personalidade do indivíduo de acordo 

com diferentes perspectivas: tipos de personalidade, perfis de comportamento e estilos 

cognitivos. Pode-se citar o MBTI como um exemplo de um modelo que avalia o tipo de 

personalidade, enquanto os papéis em time de Belbin (1981, 1993) avaliam comportamento 

do indivíduo em equipe e KAI avalia os estilos cognitivos dos indivíduos. Está fora do escopo 

descrever em profundidade todas as teorias citadas anteriormente, havendo um maior 

aprofundamento na teoria de papéis em time de Belbin (1981, 1993), que será utilizada nessa 

pesquisa, para identificar os perfis comportamentais dos integrantes de equipes Scrum 

analisados nesse estudo.  

Cabe aos gerentes de projetos utilizarem essas ferramentas, para conhecer as 

características pessoais dos indivíduos que compõem a equipe, bem como seus pontos fortes e 

fraquezas e, com base nisso, utilizar-se dessas informações como vantagem competitiva para 

o desempenho do projeto.      

Apesar da importância de identificar as pessoas corretas para os papéis, pouco se sabe, 

na prática, como isso deve ser feito. Gerentes de projetos geralmente baseiam seus processos 

de montagem de times na sua experiência pessoal, conhecimentos heurísticos, percepções 

subjetivas e instintivas (ACUNA; JURISTO; MORENO, 2006).  

Para auxiliar os gerentes de projetos na montagem de suas equipes de 

desenvolvimento, essas autoras criaram um procedimento, para a composição de times 
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baseado na associação das características pessoais com os papéis a serem preenchidos. O 

procedimento é composto por três passos: 

1. Caracterização individual - realizada através da aplicação de alguma das ferramentas 

disponíveis no mercado, para a identificação baseada em comportamento ou 

personalidade.  

2. Definição de papéis e das capacidades por eles requeridas – realizada  através da 

análise de quais traços de personalidade  impactam uma dada capacidade;     

3. Associação dos indivíduos aos papéis mais adequados – identifica o relacionamento 

existente entre papéis de desenvolvimento de software e as capacidades requeridas 

pelos mesmos. 

Entretanto, Acuna, Juristo e Moreno (2006) salientam que traços de personalidade 

devem ser utilizados de forma racional, consistindo apenas uma das ferramentas a serem 

utilizadas no processo de gerenciamento de recursos humanos, visto que outros fatores devem 

ser considerados como conhecimentos técnicos, preferências e experiência profissional. 

Cockburn e Higthsmith (2001) destacam a importância do fator humano em projetos 

ágeis de desenvolvimento de software.  

Desenvolvimento ágil foca nos talentos e habilidades individuais, moldando o 

processo para pessoas e equipes específicas. Uma equipe de desenvolvimento ágil 

foca na competência individual como um fator crítico de sucesso de um projeto. Se 

as pessoas de um projeto são boas o suficiente, elas podem usar quase que nenhum 

processo para acompanhar suas atividades. Se elas não são boas, nenhum processo 

irá reparar sua inadequação – “pessoas triunfam sobre processos” é uma forma de 

dizer isso.
2
 

Poucas ainda são as pesquisas dedicadas a estudar a composição de times Scrum. Isso 

se deve em grande parte, ao fato de metodologias ágeis e de modo especial Scrum ser algo 

novo e que há apenas alguns anos passou a despertar o interesse da comunidade acadêmica. 

Apesar da grande importância dada ao fator humano em metodologias ágeis, conforme está 

explícito no próprio Manifesto Ágil (BECK et al, 2001) não foram encontrados estudos mais 

aprofundados que analisem o perfil comportamental de equipes Scrum.    

 

 

                                                 
2
 Tradução própria 
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2.2.2 Teoria de Papéis em Time de Belbin 

 

Dr. Meredith Belbin e sua equipe, durante nove anos, comandaram uma pesquisa no 

Hanley Managemant College, na Inglaterra, cujo objetivo era identificar o porquê de 

determinados times falharem enquanto outros alcançam o sucesso na condução de seus 

projetos. Para isso, estudou o comportamento de equipes de trabalho compostas por gerentes 

vindos de diversas partes do mundo. As mais diversas composições de times foram 

experimentadas, além da aplicação de testes psicométricos e da utilização de jogos e 

simulação baseados no computador.  

Belbin acreditava que as pessoas quando trabalham em equipe tendem a assumir 

diferentes papéis ou perfis comportamentais. Dessa forma, para compor as diversas equipes 

estudadas, foram levadas em conta as diferentes características de personalidade, estilos 

intelectuais e comportamentais. A partir desse estudo, Belbin pôde concluir que existe um 

conjunto de padrões de comportamento que formavam a base para o sucesso das equipes, 

padrões esses, que deram origem à primeiramente oito (BELBIN, 1981) e depois nove 

(BELBIN, 1993) team roles. Um team role é definido por Belbin (1981) como uma tendência 

para se comportar, contribuir e se relacionar com outros de uma forma particular. Os team 

roles descrevem os padrões de comportamento de um indivíduo em relação aos outros, 

quando submetido a um trabalho em equipe.  

Para Belbin (1981, 1993), equipes devem ser estruturadas levando em conta os perfis e 

tendências pessoais e personalidade do indivíduo. Segundo ele, a correta combinação de 

padrões individuais é que levam ao sucesso de uma equipe. Em uma equipe com o correto 

balanceamento de perfis, os seus integrantes, naturalmente, irão assumir papéis 

complementares, maximizando o sucesso do projeto. Diferente do que se imagina, um time 

composto em sua maioria por pessoas altamente inteligentes, não iria progredir conforme o 

esperado, pois iriam passar a maior parte do tempo envolvidos em debates, onde cada 

,membro tentava a todo custo convencer os demais a seguir suas idéias. 

Desta forma, o trabalho de Belbin se destaca por possibilitar que um indivíduo ou um 

time se beneficie do auto-conhecimento e se ajuste de acordo com as demandas que forem 

surgindo (FERREIRA, 2008), pois, dependendo do contexto,  um indivíduo pode assumir 

mais de um papel dentro do time. Isso se torna particularmente importante em equipes 

pequenas, como equipes Scrum Master, compostas em média por até 7 integrantes, pois, 
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através da sobreposição de papéis, torna-se possível a existência de um maior número de 

papéis comportamentais complementares.  

Os papéis de Belbin podem ser agrupados por orientação e tendência. Os grupos de 

orientação são: a Pessoas, a Ação e a Raciocínio; enquanto os de tendência são: Liderança, 

Criatividade e Suporte.  Os perfis orientados a pessoas possuem habilidades para tratar a 

comunicação, estimulação e efetividade da equipe para alcançar os resultados, enquanto os 

orientados a ação são aqueles que traduzem em ação as idéias, conceitos e planejamento.  Por 

outro lado, os orientados a raciocínio/cerebrais são aqueles que possuem uma alta inteligência 

para propor novas idéias e soluções diferentes para os mais complexos problemas do projeto 

(FERNANDES; DA SILVA, 2007; ALVES JR, 2008). A Ilustração 3 mostra o agrupamento 

dos perfis conforme sua orientação e tendência. 

 

Ilustração 3 - Team Roles agrupados por orientação e tendência 

Fonte: Belbin (1993), Alves Jr (2008) 

 

Berjarano (2005) ressalta que, de acordo com Belbin (1981), na equipe ideal, os 

membros assumem funções ou papéis complementares, e cada um destes papéis pode ser 

descrito em termos de pontos fortes e fraquezas de cada perfil que o desenvolve (uma pessoa 

coordena o trabalho, outra monitora o andamento da equipe, outra motiva o trabalho em 

equipe, outra traz informações de fora da equipe etc.). A seguir serão apresentadas as 

principais características dos papéis em time de Belbin. 
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2.2.2.1 Co-ordinator (CO) 

A característica mais marcante desse perfil é a habilidade de reconhecer talentos individuais e 

conseguir extrair o potencial de cada membro do grupo, para o alcance dos objetivos comuns, 

ou seja, sua liderança é focada nos objetivos e aspirações do time.  

Indivíduos que se enquadram nesse perfil, geralmente ocupam cargos de liderança de 

equipes permanentes. São calmos, estáveis, auto-confiantes e com forte senso de objetividade.  

É importante salientar que o Co-ordinator é uma pessoa que se preocupa com o 

envolvimento de todos do time no trabalho, mostrando que cada um realiza uma tarefa 

importante para o sucesso do time. O Co-ordinator apresenta ainda uma grande habilidade na 

resolução de conflitos no time (MEIRA, 2009). 

Como grandes reconhecedores de talentos, são muito bons em delegar tarefas, sabendo 

direcionar as atividades, para quem melhor possa executá-las. Apesar de saberem delegar, a 

equipe pode depositar demasiada confiança sobre ele e sobrecarregá-lo.  

 

2.2.2.2 Team Worker (TW) 

Extrovertido e diplomático, o Team Worker possue uma grande habilidade para 

relacionamentos interpessoais. Bom ouvinte, está sempre preocupado com o bem-estar dos 

outros, agindo como um pacificador diante de conflitos, tentando fazer com que ambas as 

partes entendam o ponto de vista uma da outra, evitando, assim, confrontos.  

Com forte interesse nas pessoas, está sempre buscando manter a coesão do time, 

levando-os a trabalhar juntos em busca da realização dos objetivos. Sua principal contribuição 

para o time é impedir que os problemas inter-pessoais se desenvolvam dentro de uma equipe e 

permitir, assim, que todos os membros contribuam eficazmente (BERJARANO, 2005). 

Porém, para tentar sempre estar de bem com todos, pode tornar-se excessivamente 

educado e cuidadoso com todos, o que pode soar desagradável para muitos da equipe.  Toda 

essa diplomacia pode levar a certo grau de indecisão diante de situações de conflito. 

2.2.2.3 Resource Investigator (RI) 

Extrovertido, entusiasmado, comunicativo, com grande capacidade de identificar boas idéias e 

desenvolvê-las. Um verdadeiro farejador de novidades, o Resouce Investigator é capaz de 

tomar posse de idéias alheias e encontrar aplicação para as mesmas. 
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Negociador por natureza é sempre muito bem recebido devido a sua postura agradável. 

Está permanentemente em busca de novidades, sendo o principal responsável pelo contato do 

time com o mundo exterior. Além de um grande fazedor de oportunidades, o RI possui uma 

excelente rede de contatos externos, que o mantém sempre informado sobre tudo que está 

acontecendo ao seu redor, sendo responsável por manter o time sempre informado sobre as 

inovações do mercado 

Esse perfil consegue motivar o time, com seu entusiasmo característico de início de 

projeto, porém, pode perder o interesse pelos projetos, assim que deixem de ser novidade ou 

surja uma nova idéia a ser explorada.   

2.2.2.4 Shaper (SH) 

Enérgico, exerce um tipo de liderança autoritária sobre o time. Competitivo, gosta de desafiar 

e ganhar, porém pode apresentar forte resposta emocional quando é contrariado. Não se 

intimida diante dos obstáculos que venham a surgir, empurrando sempre o grupo para a ação. 

É, sem dúvida, o mais competitivo dos nove papéis. 

Co-ordinators e Shapers oferecem modos complementares de realizar a liderança em 

um time. O Co-ordinator, mais estável, age como um unificador na busca dos objetivos 

comuns. O Shaper, por outro lado, lidera na direção oposta: ele existe para mudar o ponto de 

equilíbrio, para desafiar, direcionar o time para ação, permitindo que ele escape da rotina 

(MEIRA, 2009). 

Por estar excessivamente focado no trabalho, Shapers muitas vezes esquecem de 

observar os sentimentos e percepções dos outros, deixando de lado a preocupação com as 

relações interpessoais. Sempre diz o que acha que precisa ser dito, chegando a agredir os 

outros, provocando, reação recíproca dos demais membros da equipe.    

2.2.2.5 Completer Finisher (CF) 

Comprometido e altamente focado, é incapaz de iniciar uma atividade e não concluí-la. Está 

sempre preocupado com os prazos e custos a serem cumpridos, sendo pouco tolerantes com 

aqueles que apresentam um comportamento mais relaxado.  

Introvertido e perfeccionista, muitas vezes lhe falta habilidade de enxergar mais 

adiante, tão focado que está em concluir as atividades presentes, sendo avesso a mudanças e 

inovações que possam vir a comprometer o andamento das atividades. É um papel 
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fundamental para a equipe, pois é ele quem impulsiona o time a levar o projeto até o final e 

sem erros, aumentando a qualidade do produto entregue. 

Pode gerar frustração no time, devido a sua preocupação excessiva com detalhes 

pequenos. Exigente, evita delegar tarefas, não confiando que outros, senão ele mesmo, 

possam executá-las com perfeição, preferindo fazer o trabalho sozinho. 

  

2.2.2.6 Implementer (IMP) 

Altamente disciplinado, está sempre preocupado com a execução das atividades, visando, 

primeiramente, os objetivos da empresa. Organizado, sabe transformar as idéias e estratégias 

em planos de trabalho para a equipe, provendo a estabilidade necessária ao time.  

Com um senso prático inegável, é eficiente e sistemático na condução de planos, 

transformando idéias em ações positivas, podendo sempre contar com ele na entrega de 

projetos no prazo estimado. Sua fidelidade ao trabalho faz com que se candidate a assumir 

atividades que todos os demais evitam ou não gostam de fazer.  

Inflexível, pode apresentar resistência a mudanças e a idéias inovadoras, preferindo 

trabalhar em estruturas hierárquicas tradicionais. Apesar de comunicativo, pode não ser tão 

amigável com os outros. 

2.2.2.7 Monitor Evaluator (ME) 

Racional e prudente, o Monitor Evaluator é capaz de realizar um julgamento crítico, desde 

que tenha tempo para a tomada de decisão, pois gosta de analisar as questões a fundo e julgar 

os fatos, levando em conta todos os detalhes.   

Consegue visualizar todas as opções disponíveis com grande clareza. Avalia riscos, 

aponta falhas e evita que a equipe tome decisões erradas.  Em suas análises, transforma tudo 

em números, caminha devagar e analiticamente, mas na maioria das vezes, é capaz de chegar 

na decisão correta a se tomar. É prudente e não desenvolve nenhum tipo de relação emocional 

com trabalho, podendo parecer desinteressado e excessivamente crítico. Evita situações de 

risco e pode levar muito tempo em seus julgamentos, perdendo a visão dos objetivos finais. 

2.2.2.8 Plant (PL) 

Sério e individualista, este perfil é um amante da inovação e resolução de problemas, 

apresentado normalmente uma forma de trabalho pouco ortodoxa. Através do seu intelecto e 
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imaginação é capaz de fornecer soluções para os problemas mais complexos, porém, 

geralmente, não leva em conta detalhes de natureza prática.   

O segredo de habilmente fazer um Plant contribuir com o time reside em reconhecer 

seu potencial, dando-lhe um escopo e uma função apropriada. Além disso, é aconselhável 

ainda evitar que tome linhas de raciocínio pouco produtivas para o time e ligadas apenas a sua 

vontade de criar idéias (BELBIN, 1981). 

Tende a introversão e não reage bem a críticas a suas idéias. É bastante inteligente, 

criativo e com muito conhecimento técnico, porém prefere soluções pouco convencionais, não 

se preocupando com a aplicação prática das mesmas.  

2.2.2.9 Specialist (SP) 

Possui habilidade técnica e conhecimento específico sobre um determinando assunto, 

oferecendo consultoria à equipe. É dedicado e pró-ativo, estando sempre em busca de mais e 

mais conhecimento sobre sua área de atuação, a fim de aplicá-los da melhor forma possível 

nos projetos em que está envolvido.  

Suas prioridades centram-se em atingir o mais alto padrão profissional e em promover 

e defender suas habilidades. O Specialist torna-se perito pelo compromisso único com o 

conhecimento ultra-especializado. Poucas pessoas têm a determinação ou aptidão para serem 

um Specialist puro (BEJARANO, 2005). Possui contribuição limitada na equipe, restrita a sua 

área de atuação. Geralmente não possui a visão de todo o projeto, evitando opinar sobre 

assuntos que não sejam de sua área de conhecimento. 

Vale salientar que o perfil Specialist, apesar de ter sido descrito anteriormente, não 

será contemplado pelo presente estudo, visto que todo o modelo a ser proposto baseia-se na 

versão original (BELBIN, 1981), quando esse perfil ainda não existia. Meira (2009) optou 

também por não incluir o perfil Specialist em seu estudo, devido aos seguintes motivos: 

 Não existem estudos conclusivos sobre o poder de descriminação do perfill Specialist; 

 O Questionário para Auto-Percepção dos Papéis em Time de Belbin (1981), utilizado 

nesta dissertação, é apenas para 8 perfis e não inclui o perfil Specialist. Este 

questionário está disponível no livro de Belbin (1981), enquanto que o Questionário de 

nove perfis só pode ser utilizado através da afiliação aos Associados Belbin; 

 Existe uma quantidade maior de estudos envolvendo os 8 perfis inicias de Belbin, e 

isto permite a comparação de resultados. 
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Existe muita discussão se esse papel realmente é um perfil comportamental ou se 

apenas retrata um papel técnico, visto que não é um papel identificado através de testes de 

personalidade, estando mais associado ao nível de conhecimento em uma sua área de atuação.  

2.2.2.10 Resumo dos Perfis 

O Quadro 6 apresenta um resumo das principais características, pontos fortes e fraquezas dos 

papéis em time de Belbin (1993).  

 Quadro 6 - Principais características dos papéis em time de Belbin 

 

Papel/Perfil  

 

Sigla Descritores Pontos Fortes 
Possíveis 

Fraquezas 

Implementer 
IMP 

 

Conservador, controlado, 

disciplinado,organizado,  eficiente, 

inflexível, metódico, sincero, estável e 

sistemático. 

Disciplinado, confiável, 

conservador e eficiente, transforma 

idéias em ações práticas. 

Um tanto inflexível. 

Lento para 

responder a novas 

possibilidades. 

 

Co-ordinator 

CO 

 

Dominante, confia nos demais, 

extrovertido, maduro, positivo, tem 

autocontrole, tem autodisciplina, 

estável. 

Maduro, confiante, bom diretor, 

esclarece objetivos, promove a 

tomada de decisão, delega bem. 

Pode ser visto como 

manipulador. 

Sobrecarregado com 

trabalho. 

Criatividade 

mediana. 

 

Shaper 
SH 

Abrasivo, ansioso, arrogante, 

competitivo, dominante, irritável, 

emocional, extrovertido, impaciente, 

impulsivo, autoconfiante. 

Desafiador, dinâmico, prospera sob 

pressão, tem impulso e coragem 

para vencer obstáculos. 

Suscetível a 

provocações. 

Ofende o 

sentimento das 

pessoas. 

Plant PL 

Dominante, imaginativo, introvertido, 

original, pensamento radical, cheio de 

confiança, não se inibe. 

Criativo, não ortodoxo, soluciona 

problemas difíceis. 

Muito absorto em 

pensamentos;  

dificuldade para se 

comunicar 

efetivamente. 

Resource 

Investigator 
RI 

Diplomático, dominante, entusiasta, 

extrovertido, flexível, inquisitivo, 

otimista, persuasivo, positivo, 

descontraído, social e estável. 

Extrovertido, comunicativo, 

explora oportunidades, desenvolve 

contatos. 

Excessivamente 

otimista. Perde 

interesse depois do 

entusiasmo inicial. 

Monitor 

 Evaluator 
ME 

Seguro, fidedigno, justo, introvertido, 

de avanço lento, aberto a mudanças, 

sério, estável e sem ambições. 

Sóbrio, estratégico e perspicaz, 

visualiza todas as opções, julga 

com precisão. 

Não tem impulso e 

habilidade para 

inspirar outras 

pessoas. 

Teamworker TW 

Extrovertido, amigável, leal, estável, 

submisso, confortante, não assertivo e 

não competitivo. 

Cooperativo, suave, boa percepção 

e diplomático, escuta, constrói, 

evita atritos, acalma o clima. 

Indeciso em 

situações de 

conflito. Facilmente 

influenciado. 

Completer 

Finisher 
CF 

Ansioso, consciencioso, introvertido, 

tem autocontrole, tem autodisciplina, 

submisso e preocupado. 

Meticuloso, consciencioso, procura 

por erros e omissões, entrega sem 

atraso. 

Tendência a se 

preocupar demais. 

Relutante a delegar. 

Specialist SP 

Especialista, defensivo, não 

interessado nos outros, sério, tem 

autodisciplina, eficiente. 

Focado, dedicado, auto-motivado, 

provê conhecimento e habilidades 

raros. 

Contribui somente 

em um único tópico. 

Alonga-se em 

tecnicalidades. 

Fonte:Belbin (1981, p.72; 1993, p.22) 
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2.2.2.11 Ferramenta de Auto-Percepção dos Papéis em Time de Belbin  

Além da definição dos perfis, Belbin (1981) criou uma ferramenta chamada de TRSPI (Team 

Roles Self Perception Invetory), capaz de identificar os perfis exercidos ou preferidos de um 

indivíduo quando está realizando um trabalho em equipe. A ferramenta é composta por um 

questionário, um Quadro de pontuação, um Quadro de normas e um diagrama. 

O TRSPI (Team Role Self Perception Invetory) é uma ferramenta criada por Belbin 

(1981), para possibilitar a identificação dos papéis em time que estejam mais associados ao 

comportamento do indivíduo quando realiza um trabalho em equipe. É bastante utilizada 

devido a sua simplicidade, uma vez que os participantes podem utilizá-lo sem nenhuma ajuda 

adicional, além de possuir uma interpretação bastante direta dos resultados.  

O questionário é composto por 7 questões, cada uma com 8 itens associados. Cada 

questão descreve uma situação que poderia ser vivenciada por uma equipe que esteja 

realizando um trabalho em conjunto. Cada item corresponde a um possível comportamento 

diante da situação narrada na questão e está relacionado a um team role. O participante deverá 

distribuir 10 pontos entre os oito itens de cada questão. Ao final do questionário, deverá ser 

realizada a soma de pontos correspondente a cada perfil. O questionário traduzido para 

português, pode ser visto no Apêndice C, correspondendo à Parte III, do instrumento utilizado 

na pesquisa de campo da fase dois desse estudo. 

 Quadro 7 -  Normas de Belbin 

 
Fonte: Belbin (1981) 

 

Como último passo, as pontuações devem ser comparadas com o Quadro de normas 

que classifica a tendência ao comportamento em quatro valores: Very High, High, Average, 

Low. O Quadro 7 representa as normas definida por Belbin. Os perfis cuja pontuação 

enquadraram-se nas categorias Average e Low, não devem ser considerados, pois representam 

aqueles cujo indivíduo possui menos identificação. Já os perfis cujas pontuações resultaram 
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nas categorias High e Very High correspondem àqueles cujas características melhor 

descrevem o perfil comportamental do indivíduo quando realiza um trabalho em equipe. 

Para obter uma melhor apresentação do resultado, devem-se dispor as pontuações 

finais de cada perfil no diagrama de círculos concêntricos, mostrado na Ilustração 4, onde 

cada círculo indica um dos níveis, e as oito linhas radiais indicam os perfis de Belbin. Ao 

final, marcam-se as intersecções das linhas radiais com os círculos ligando-as em seguida. 

Será possível visualizar um diagrama em forma de estrela, conforme mostrado a Ilustração 4. 

 

Ilustração 4 - Diagrama do modelo de Belbin 

Fonte: Baseado em Belbin (1981) e Barros (2006) 

Vale salientar que um indivíduo pode ter inclinação para mais de um papel, sendo, 

geralmente, um papel mais predominante e outro secundário e, dependendo do contexto, ou 

das necessidades do time, será necessário abrir mão do papel preferencial e adotar outros 

papéis, ou mais de um papel simultaneamente. Berjarano (2005) ressalta que muitos membros 

da equipe têm as mesmas tendências, aqueles com tendências secundárias complementares 

poderão trabalhar no desenvolvimento destas para maximizar os resultados da equipe. Estes 

testes podem também ser usados para comparar as habilidades pessoais e personalidade com 

características de certas profissões e funções dentro de uma empresa. 

Amplamente utilizada, a TRSPI despertou o interesse do meio acadêmico, e muitos 

estudos foram desenvolvidos com a sua utilização, alguns questionando a sua validade e 

confiabilidade, outros apontando os benefícios de sua aplicação. Apesar das fortes críticas ao 

TRSPI, existem muitos outros estudos realizados em todo o mundo (STEVENS, 1998; 

SCHOENHOFF, 2001; JOHANSEN, 2003; CHONG, 2007; FRANÇA; DA SILVA, 2007) 

que apontam a resultados satisfatório relacionados a utilização prática dessa ferramenta, tais 

como achados importantes relacionados a aplicação da TRSPI na composição de times, ou a 
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descoberta de perfis que estejam mais bem relacionados ao desempenho de determinados 

papéis funcionais em organizações.  

Para fins desse estudo, será utilizado o TRSPI como parte de um questionário aplicado 

a equipes de desenvolvimento de software que utilizam Scrum, para o gerenciamento de seus 

projetos. Com os resultados obtidos, objetiva-se identificar o relacionamento existente entre a 

composição dos times, em relação à associação existente entre perfis comportamentais e 

papéis funcionais, e o sucesso do projeto.   

 

2.2.3 Utilização da Teoria de Belbin para Maximizar o Sucesso de Equipes de 

Desenvolvimento de Software 

 

O campo da engenharia de software é um domínio que vem crescendo rapidamente entre os 

diversos setores da sociedade. O perfil do profissional de informática traçado há 30 anos, não 

corresponde mais ao perfil atual desse profissional, visto que, inicialmente, os profissionais de 

informática, mais especificamente da área de desenvolvimento de software, estavam 

totalmente relacionados à codificação dos sistemas, ou seja, existia uma forte ligação homem-

máquina, e pouca interação do implementador com os usuários finais dos sistemas. Dessa 

forma, os profissionais de informática eram esteriotipados como indivíduos introvertidos, que 

trabalhavam sozinhos em um canto do escritório, evitando contato com outras pessoas, um 

verdadeiro “nerd” (CAPRETZ, 2003). 

 O avanço da engenharia de software, e a criação dos ciclos de vida de 

desenvolvimento de um sistema, trouxeram consigo novos papéis funcionais, que fossem 

capazes de, juntando conhecimentos e habilidades, desenvolver um software de qualidade que 

estivesse de acordo com as necessidades dos clientes. Para isso, surgiram os analistas de 

sistemas, arquitetos de software, engenheiros de qualidade, testadores, projetistas de telas, 

engenheiros de configuração, e é claro, o próprio programador que, se antes trabalhava 

sozinho, hoje, na maioria dos casos, faz parte de uma equipe, com habilidades 

complementares e objetivos comuns.      

A teoria de papéis em time de Belbin, publicada em seu livro Management Teams. 

Why They Succeed ou Fail? (BELBIN, 1981) foi baseada em estudos realizados com gerentes 

de projetos, tendo suas necessidades e habilidades em mente, porém, através de estudos 
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realizados, como o de Fisher, Hunter e Macrosson (2002), observou-se que seu potencial de 

atuação não está unicamente limitado ao plano gerencial.  

A contribuição que cada papel traz para a tomada de decisão é universal, 

independente do nível da organização, em que a atividade ocorre. Independente do 

nível hierárquico em que o grupo esteja atuando, uma boa equipe de tomada de 

decisão necessita de papéis de liderança, pessoas focadas em atingir os objetivos 

finais, visualizador de novas idéias, assim como avaliadores de pontos críticos, 

alguém que detenha sua atenção aos detalhes e um entusiasta. Adicionalmente, os 

aspectos humanos do grupo precisam de liderança e manutenção. A teoria de Belbin 

provê todas essas necessidades.
3
 (FISHER; HUNTER; MACROSSON, 2002) 

 

De acordo com Belbin (1981), os indivíduos tendem a desempenhar papéis em time, 

além de papéis funcionais em contexto de trabalho em grupo. Olhando especificamente para 

equipes de desenvolvimento de software com Scrum, os papéis funcionais seriam o Scrum  

Master, o Product Owner e o Team, sendo esse último composto por indivíduos com 

capacidades e características complementares, de maneira a constituir uma equipe multi-

disciplinar, capaz de atender, de forma ágil, aos objetivos do projeto. Nesse estudo, vamos 

desenvolver um modelo de adequação dos papéis funcionais do Scrum, com as características 

comportamentais dos papéis em time de Belbin.  

Ao desempenhar um trabalho dentro de uma equipe, cada indivíduo traz consigo uma 

série de experiências anteriores, traços de personalidade, valores, habilidades e preferências 

tanto em relação às tarefas a serem desempenhadas como a interação com os demais 

componentes da equipe. Dessa forma, ao compor uma equipe de desenvolvimento de 

software, todos esses fatores devem ser observados, pois, quanto maior a associação existente 

entre as habilidades e preferências do profissional e o trabalho por ele realizado, melhor será o 

seu desempenho, visto que, o mesmo estará motivado por realizar algo que realmente o 

satisfaz profissionalmente, além de utilizar suas características pessoais para a resolução das 

necessidades da atividade por ele desempenhada.   

França e da Silva (2007), constataram que os resultados de vários autores, entre eles 

Gorla e Lam (2004), Rajendran (2005), Young et al (2005) e Karm & Cowling (2006), 

apresentam evidências concretas de que certas personalidades têm melhor desempenho em 

determinados papéis do processo de desenvolvimento. Ou seja, conclui-se que um caminho 

                                                 
3
 Tradução própria 
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para melhorar o desempenho de times de software é buscar o adequado casamento entre papel 

funcional ou técnico com a personalidade do indivíduo atribuído ao papel. 

Outros estudos que merecem destaque foram os realizados por Stevens (1998) e 

Schoenhoff (2001) que buscaram identificar a contribuição de papéis específicos na influência 

do desempenho de equipes de desenvolvimento de software. Stevens (1998), através de vários 

experimentos realizados com equipes de estudantes desenvolvendo soluções de software, 

obteve evidências de que a utilização da teoria de Belbin na formação da equipe pode 

impulsionar o desempenho de projetos de software. Além disso, foi possível constatar que os 

perfis Shaper e Plant são papéis críticos em equipes de desenvolvimento de software, e que 

existe uma grande importância na complementação das características dos papéis 

Implementer, Resource Investigator, Team Worker e Shaper. Esses resultados podem estar 

associados ao fato do experimento ter sido conduzido em uma amostra controlada de 

estudantes em uma competição de desenvolvimento de sistemas. Schoenhoff (2001) também 

realizou experimentos com estudantes, dessa vez, divididos em times e desenvolvendo um 

mesmo produto. Esse estudo demonstrou que a presença ou ausência de um Implementer na 

equipe, pode tornar o time menos previsível, no que diz respeito a taxa de sucesso, medida 

com base em tempo de finalização, número de finalizações bem sucedidas. 

Seguindo essa mesma linha, várias pesquisas estão sendo desenvolvidas por 

pesquisadores do Centro de Informática (CIN) da UFPE, a fim de identificar qual o papel em 

time de Belbin mais adequado para desempenhar os diversos papéis funcionais presentes em 

equipes de desenvolvimento de software. 

Fernandes e da Silva (2007) estudaram as relações existentes entre competências 

pessoais e tipos e personalidade de gerentes de projetos. O estudo relacionou os papéis em 

time de Belbin e as competências pessoais dos gerentes de projeto, de acordo com as 

definidas no PMCD (PMI, 2002). Apesar da ausência de uma avaliação completa dos critérios 

e de uma análise de campo, o trabalho mostrou que existe uma importante relação entre as 

competências pessoais esperadas de um gerente de projetos com os papéis orientados a 

pessoas de Belbin, apontando os perfis Co-ordinator, Teamworker e Resource Investigator 

como candidatos a exercerem adequadamente as atribuições relativas aos gerentes de projetos. 

Nesse mesmo ano, França e da Silva (2007) desenvolveram um modelo que relaciona 

os papéis funcionais do Rational Unified Process (RUP) com papéis em time de Belbin. Esse 

modelo foi construído a partir de uma análise reflexiva sobre as descrições dos papéis e 



50 

 

confrontado com o resultado de uma pesquisa de campo envolvendo 40 profissionais de duas 

fábricas de software localizadas em Recife, PE.  

Quadro 8 - Modelo analítico parcial do trabalho desenvolvido por França e da Silva 

Papel Funcional 
Perfil de Time 

CO TW RI SH IMP CF PL ME 

Gerente de Projetos + + + - 0 - - 0 

Analista de Sistemas + + + 0 - - 0 0 

Implementador 0 + - - + + - + 

Fonte: França e da Silva (2007) 

 

O modelo, apresentado no Quadro 8 aponta o papel em time Co-ordinator como sendo 

o que mais possui relação positiva com as habilidades do gerente de projetos de software 

definidas pelo RUP, seguido pelos papéis Resource-Investigator e Team-Worker que possuem 

habilidade de comunicação, além de serem orientados a pessoas.  

Os dois estudos anteriores são consistentes, entre si, em relação às suas conclusões, 

visto que apontam primeiramente para o papel em time Co-ordinator como mais adequado 

para desempenhar o perfil funcional de Gerente de Projetos seguidos pelos papéis Resource-

Investigator e Team-Worker. 

Porém, além do papel do gerente de projetos, o estudo de França e da Silva (2007) 

também procurou identificar os papéis em time de Belbin mais adequados para desempenhar 

as funções de Analista de Sistemas, Arquiteto, Implementador. Seguem algumas de suas 

conclusões: 

 Analista de Sistemas: o modelo aponta uma relação positiva com os papéis em time de 

Belbin Resource-Investigator, Team-Worker e Co-ordinator, por ter facilidade no 

relacionamento inter-pessoal e boas habilidades de comunicação; 

 Implementador (desenvolvedor e testador): o modelo aponta uma relação positiva para 

o papéis Completer-Finisher e Monitor-Evaluator, por serem meticulosos, bons 

avaliadores e preocupados em entregar seus trabalhos no prazo. Em contra-partida o 

estudo aponta uma relação negativa com os perfis relacionados a criatividade como 

Plant e Resource Investigator, pois apesar de serem bons na resolução de problemas, 

perdem o interesse com facilidade, não sendo adequados para atividades de 

codificação e teste, caracterizadas como rotineiras e repetitivas. 
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 Arquiteto: diferente do que o modelo aponta para o perfil de implementador, os papéis 

em time mais adequados para o arquiteto são o Plant e o Resouce Investigator, por 

serem mais criativos e capazes de produzir soluções para a arquitetura do sistema. 

Outro estudo sobre relação entre papéis em time de Belbin e perfil funcionais, foi 

realizado por Alves Jr (2008) sobre a compatibilidade entre o discurso e a prática na gestão de 

pessoas em projeto de desenvolvimento de software, utilizando a teoria de Belbin (1981), para 

identificar o perfil comportamental dos gerentes de projetos. Seu estudo apontou que os 

gerentes de projeto possuíam três perfis comportamentais predominantes: Co-ordinator, 

Implementer e Complete-Finisher. Apesar desse estudo coincidir com os demais, no fato do 

Co-ordinator ser apontado para um perfil candidato, os demais perfis, não coincidem com os 

estudos de França e da Silva (2007) e Fernandes e da Silva (2007). Faz-se necessário uma 

comparação minuciosa entre esses estudos, a fim de identificar o motivo de tal divergência de 

resultados. 

Ferreira (2008) abordou em seu estudo a relação entre os perfis dos gerentes, dos 

líderes e da área da qualidade no uso dos Processos de Planejamento e Acompanhamento 

aderentes ao nível 2 do CMMI, utilizando a teoria em papéis em equipe de Belbin o MBTI. 

Os papéis em time que apresentaram características favoráveis à utilização de processo para a 

área de qualidade foram: Implementer, Co-ordinator e Completer Finisher. Já os gerentes 

analisados que contribuíram para a utilização de processo apresentaram o papel em time Co-

ordinator, e os líderes contribuem para a utilização de processos apresentaram os papéis em 

time Completer Finisher, Implementer ou Monitor Evaluator  

Um dos mais recentes estudos nessa área foi realizado por Meira (2009), objetivando 

identificar as relações entre as necessidades funcionais para a área de Garantia da Qualidade 

de Software (Software Quality Assurance – SQA) e características de personalidade e 

comportamento dos profissionais desta área nas empresas de desenvolvimento de software. 

Entre os resultados obtidos, foi possível identificar que entre os papéis em time de Belbin, os 

que possuem relação positiva e de maior destaque com o trabalho esperado dos profissionais 

da área de Garantia da Qualidade de Software são: Co-ordinator e Completer Finisher, 

devido as suas características de comunicação e capacidade de análise, presentes, 

respectivamente, nesses perfis. 
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Vale salientar que todos os estudos apresentados, nesta Seção, objetivam identificar 

alternativas de composição de times, baseadas na teoria de Belbin, que melhorem o 

desempenho da equipe e consequentemente levem ao alcance do sucesso do projeto. 

Com a crescente utilização de metodologias ágeis para o desenvolvimento de sistemas, 

de modo particular o Scrum e do fato de equipes ágeis organizarem-se de forma diferente, 

para o desenvolvimento de seus trabalhos, de forma complementar e seguindo a linha de 

investigação que busca estudar as influências do comportamento e da personalidade na 

construção e desenvolvimento de equipes de software, o presente trabalho busca, entre outros 

objetivos, identificar a associação existente entre os perfis funcionais presentes em equipes 

Scrum e os papéis em time definidos por Belbin (1981).  

 

2.3 SUCESSO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE 

Ao longo de várias décadas, o conceito de sucesso de um projeto passou por 

mudanças. Muitos estudos foram realizados, no sentido de conceituar, medir e principalmente 

identificar como garantir o sucesso de um projeto, levando a uma série de propostas, muitas 

das quais apresentam semelhanças e sobreposição de resultados, enquanto outras são 

divergentes, indicando que ainda não existe um consenso sobre o assunto.  

Porém, não se pode falar de fatores críticos de sucesso de projetos de desenvolvimento 

de software, sem antes entender os conceitos relacionados a projetos e gerenciamento de 

projetos e as particularidades apresentadas nos projetos de desenvolvimento de software.  

Nesta Seção, serão conceituados os termos projeto e gerenciamento de projetos, 

acompanhada a evolução do conceito de sucesso ao longo do tempo e discutidos os critérios 

que devem ser utilizados para medir o sucesso de um projeto de software. Além disso, serão 

levantados os principais fatores críticos que influenciam no sucesso de um projeto ágil de 

desenvolvimento de software, encontrados em outros estudos já realizados sobre esse tema.  

2.3.1 Conceito de Projeto e Gerenciamento de Projeto de Software 

 

Apesar dos projetos existirem desde os tempos remotos, foi a partir da década de 60, 

que o tema passou a despertar maior interesse e ganhar popularidade (MEREDITH; 

MANTEL, 2000, apud VILLAS BÔAS, 2005). A fundação do PMI em 1969 é sintomática da 
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evolução e da formalização do tema nesse período. O aumento da disponibilidade de 

publicações sobre gestão de projetos tomou forma no início da década de 80. Artigos 

descreviam projetos bem-sucedidos e lições que deveriam ser aprendidas (KEZNER, 2006).  

  Para Martins (2007), genericamente “projeto” significa “empreendimento”, e como tal 

é um trabalho que visa a criação de um produto ou a execução de um serviço específico, 

temporário, não repetitivo e que envolve certo grau de incerteza na realização. O trabalho 

normalmente é executado por pessoas que vão consumir horas, estão limitadas no prazo, custo 

e escopo. Alinhada a definição apresentada por Martins (Ibid.), Heldman ( 2006) acrescenta 

ainda que um projeto tem por finalidade criar um produto ou serviço único e que está 

concluído quando suas metas e objetivos foram alcançados e aprovados pelos stakeholders
4
.  

  O guia PMBOK (2004, p.5) conceitua um projeto como “um esforço temporário 

empreendido, para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Temporário no sentido 

de ter um início e um final definido e exclusivo no sentido de cada produto, serviço ou 

resultado ser algo singular, com uma ou mais características diferentes de outros já existentes. 

Por ser um empreendimento exclusivo, a execução de um projeto sempre estará associado 

certo grau de complexidade e incerteza. 

Já o gerenciamento de projetos pode ser conceituado como “[...] o planejamento, a 

programação e o controle de uma série de tarefas integradas de forma a atingir seus objetivos 

com êxito, para benefícios dos participantes do projeto” (KERZNER, 2006, p. 15). O PMI 

(PMBOK, 2004, p.36), em seu guia, oferece uma abordagem mais completa, definindo o 

gerenciamento de projetos como “a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e 

técnicas às atividades do projeto, a fim de atender a seus requisitos”.  

O gerenciamento de projetos de software é uma parte essencial da engenharia de 

Software (SOMMERVILLE, 2007), visto que o desenvolvimento de um novo software deve 

ser conduzido como um novo projeto, que precisa ser corretamente gerenciado, a fim de se 

atingir o sucesso.   

Apesar de o desenvolvimento de um novo software se enquadrar perfeitamente nas 

características apresentadas de um projeto: empreendimento temporário, executado por 

pessoas, visa a criação de um produto, para atender as necessidades dos clientes, estando 

geralmente limitado em prazo, custo e escopo, existem particularidades no desenvolvimento 

                                                 
4
  Stakeholders: “são pessoas (ou organizações) que têm algum interesse envolvido – aquelas que têm algo a 

ganhar ou a perder como consequência do projeto”.( HELDMAN, 2006, p.4) 
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de um software, que tornam o processo de gerenciamento de projetos de software um tanto 

mais complexo, exigindo ferramentas adicionais para o seu acompanhamento.      

Conforme ressaltado por Martins (2007, p.251): 

A engenharia de software é um domínio de alto risco e requer uma abordagem 

diferenciada para o gerenciamento de projetos. Projetos tradicionais geralmente são 

organizados com base em estruturas top-down, onde o produto é decomposto em 

componentes e artefatos (especificação, planta, subsistemas, etc) e em um processo 

em cascata, com fases sequenciais. [...] em projetos de desenvolvimento de software 

esta abordagem falha, uma vez que no início do projeto se sabe muito pouco sobre o 

sistema a ser produzido. Um projeto de desenvolvimento de software geralmente 

sofre mudanças durante o seu ciclo de vida, dificultando bastante o gerenciamento 

se forem utilizadas técnicas tradicionais de gerenciamento de projetos.  

Para Sommerville ( 2007), “um bom gerenciamento não pode garantir o sucesso de um 

projeto, porém, um mal gerenciamento geralmente resulta em falhas de projeto tais como 

atrasos na entrega do software, custos maiores do que originalmente estimados e falha ao 

atender seus requisitos”. 

2.3.2 Evolução da Visão do Sucesso de um Projeto 

  

Assim como vários conceitos ligados a projetos, o conceito de sucesso sofreu alterações ao 

longo do tempo. Para Kerzner (2006, p. 40-42), ao passar do tempo a definição de sucesso em 

projetos tem sofrido alterações. Segundo ele, inicialmente, apenas fatores técnicos eram 

considerados na identificação do sucesso de um projeto, ou seja, um projeto era bem sucedido 

desde que fosse concluído de acordo com a especificação técnica, independentemente de 

outros aspectos. À medida que as empresa começaram a perceber a importância de outros 

fatores no desenvolvimento de um projeto e passaram a adotar práticas de gestão de projetos, 

o sucesso passou a ser definido como a conclusão do projeto no prazo, com custo e nível de 

qualidade preestabelecido. Entretanto, Kerzner (2006) ressalta que essa era ainda uma 

definição incompleta, visto que os indicadores considerados retratavam apenas uma visão 

interna do sucesso do projeto. O próximo passo foi passar a considerar a avaliação de clientes 

e usuários sobre o produto. O nível de qualidade passou a ser definido pelo cliente, não mais 

pelo fornecedor.  

   Uma visão de sucesso compartilhada por muitos autores (BACCARINI, 1996; 

COOKE-DAVIES, 2000; LIM E MOHAMED, 1999; KEZNER, 2006) é a divisão do sucesso 

em duas categorias. De um modo geral, em uma categoria estão os aspectos clássicos de 
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desempenho, como custo, prazo e qualidade, enquanto que em uma segunda categoria estão 

os aspectos voltados aos objetivos globais do projeto, ou seja, aos efeitos do produto final 

para os stakeholders. 

Villas Bôas (2005) apresenta em seu trabalho uma visão mais moderna do sucesso de 

um projeto desenvolvida por Cohen e Grahan (2002) em que o principal critério de sucesso de 

um projeto é o seu valor econômico, ou seja, existe uma preocupação em atender as 

expectativas dos acionistas e os projetos devem ser gerenciados tendo-se em mente a 

lucratividade futura da empresa. Dessa forma, além das medidas de prazo, custo, orçamento e 

satisfação do cliente, os projetos deverão também ser avaliados em vista do ROI (Retorno 

sobre o Investimento) para o cliente.  

Seguindo essa visão mais moderna de sucesso, também para projetos de Tecnologia da 

Informação (TI), Azevedo (2008) ressalta que o verdadeiro problema é que há uma falta de 

alinhamento entre os objetivos do negócio e as atividades de TI, pois mesmo quando os 

projetos são executados com sucesso, muitas vezes eles ainda não trazem benefícios para o 

negócio. A autora é enfática ao afirmar que chegou a hora de mudar o foco do gerenciamento 

de projetos para priorizar os resultados do negócio. 

Nesse contexto, torna-se necessário que os gerentes de projeto busquem compreender 

esses novos conceitos e passem a gerenciar seus projetos com foco na lucratividade do 

negócio, estando aptos a tomar decisões rápidas em virtude das mudanças organizacionais e 

do ambiente onde o projeto está inserido. Vale ressaltar que essa visão mais moderna de 

sucesso de projeto, faz as organizações repensarem suas antigas práticas de gerenciamento de 

projetos, levando-as a buscar práticas mais ágeis e flexíveis de gestão. 

2.3.3 Fatores Críticos de Sucesso de Projetos de Desenvolvimento de Software 

 

Os atributos de sucesso, segundo Chow e Cao (2007), que descrevem uma percepção mais 

abrangente do nível de sucesso de um projeto em particular são qualidade, escopo, prazo e 

custo. Já Haggerty (2000), Hallows (1998) e Hackman (1990), além de considerarem as metas 

de sucesso definidas por Argawal e Rathod (2005) como custo, cronograma, escopo e 

satisfação do usuário, acrescentam outras, mais relacionadas à equipe de projeto como 

trabalho da equipe e satisfação do gerente de projeto.  

Linberg (1999) realizou um estudo de caso, a fim de verificar a visão de sucesso dos 

desenvolvedores que trabalham em projetos de desenvolvimento de software. Seu estudo 
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revelou que existe uma grande lacuna entre como os desenvolvedores de software e a 

indústria enxergam o sucesso de um projeto.  Para os desenvolvedores, o principal critério de 

sucesso de um projeto de desenvolvimento de software é a qualidade do produto, enquanto 

que a indústria ainda está muito ligada aos objetivos de prazo, custo e escopo.  

Outro estudo sobre a perspectiva de sucesso dos envolvidos em projetos de 

desenvolvimento de software foi realizado por Argawal e Rathod (2005), acreditando existir 

uma diferente visão de sucesso entre os stakeholders envolvidos. Em seu estudo exploratório, 

foi considerada a visão de desenvolvedores, gerentes de projeto e representantes do cliente. 

Diferente do que imaginavam os autores, a pesquisa realizada conduziu a uma uniformidade 

de impressões, que apontam o escopo, no que diz respeito às funcionalidades do software, 

como critério determinante do sucesso de um projeto de desenvolvimento de software. 

Procaccino et al (2005) também investigou o conceito de sucesso, para equipes de 

desenvolvimento de software. Sua pesquisa contou com a participação de 66 profissionais, 

entre analistas de sistemas, programadores, analistas de negócio e engenheiros de rede, a fim 

de descobrir quais as principais características de projeto/produto que o classifiquem como de 

sucesso.  Os resultados da pesquisa indicam que os participantes consideram um projeto de 

software de sucesso, se o mesmo for capaz de manter a equipe de desenvolvimento motivada, 

gerar um sistema que satisfaça as necessidades de clientes e usuários e seja fácil de utilizar.  

Reel (1999) acredita que existem cinco macro-fatores essenciais que devem ser 

observados, para o gerenciamento de um software de sucesso. São eles: iniciar com o pé 

direito; manter o “momentum”; acompanhar o progresso; tomar decisões corretas; 

institucionalizar a análise “pós-mortem”. Ao descrever esses cinco macro-fatores, vários 

fatores críticos de sucesso foram destacados, fatores esses, agrupados na Ilustração 8, no final 

da Seção. Reel (1999) ressalta ainda que esses cinco fatores críticos são válidos independente 

de metodologia de desenvolvimento, linguagem de programação ou domínio de aplicação. 

Em um dos mais recentes estudos dessa área, Misra et al (2009) afirmam que qualquer 

atividade de desenvolvimento de software tem como objetivos primários desenvolver 

software com alta qualidade, em menos tempo e custo. Os autores acreditam que esses são os 

três atributos chave que caracterizam o sucesso de qualquer projeto de desenvolvimento de 

software, podendo os demais fatores serem transformados em algum desses. 

Apesar de haver divergências em alguns aspectos, em sua grande maioria, os autores 

estudados consideram que as metas de custo, prazo, escopo e qualidade devem ter sido 
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atingidas ao final do projeto, para que o mesmo possa ser considerado um projeto de sucesso. 

Porém, numa visão mais moderna de sucesso de projeto, além dessas metas, a satisfação do 

cliente e o retorno econômico vêm sendo cada vez mais consideradas como critérios de 

sucesso na visão de equipes de desenvolvimento e organizações contratantes. 

As metas de sucesso podem ser entendidas como objetivos macros que para serem 

atingidas precisam que objetivos menores sejam cumpridos. Uma meta de sucesso pode estar 

associada a um ou mais fatores críticos que, ainda assim, podem estar associados a variáveis 

menores, facilitando o acompanhamento e avaliação dos mesmos ao longo do projeto. 

Os fatores críticos de sucesso de projetos de TI, identificados por Albertin (2001) em 

seu estudo são mostrados no Gráfico da Ilustração 5. Observando os dados apresentados, 

pode-se verificar que seis, dos quatorze fatores críticos de sucesso identificados, estão 

relacionados a pessoas, mostrando que, assim como em outros setores, na TI, o capital 

humano é essencial no sucesso dos projetos.  

Ilustração 5 - Fatores críticos de sucesso de projetos de TI 

Fonte: Albertin (2001) 

 

Procaccino et al (2005) identificaram como principais fatores de sucesso a motivação 

da equipe, satisfação de clientes e usuários e facilidade de uso do sistema. Para se chegar a 

esse resultado, os fatores de sucesso analisados foram categorizados como processo de 

desenvolvimento e resultado do projeto (produto), sendo cada um deles sub-categorizado 

como itens pessoais/profissionais e itens do projeto.  

Devido ao fato dos métodos ágeis para o desenvolvimento de software serem 

relativamente novos, ainda são poucos os estudos científicos e com resultados empíricos 
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relacionados a métodos ágeis, mais especificamente a Fatores Críticos de Sucesso de Projetos 

de Desenvolvimento de Software que utilizam métodos ágeis. (CHOW E CAO, 2007). 

Cockburn and Highsmith (2001) ressaltam que métodos ágeis possuem foco nas 

pessoas, sendo a competência individual dos integrantes da equipe um fator crítico para o 

sucesso de um projeto ágil. Nesse mesmo artigo, outros fatores podem ser identificados como 

críticos para o sucesso de um projeto de desenvolvimento de software ágil tais como 

proximidade e disponibilidade do cliente, apoio executivo, cultura organizacional, tamanho da 

equipe, comunicação e colaboração constante entre os membros do time. 

Cohen, Lindal e Costa (2003) destaca que são três os principais fatores de sucesso de 

projetos conduzidos segundo um enfoque ágil: cultura, pessoas e comunicação. Além desses, 

entregas rápidas para o cliente e aproximação do cliente com a equipe de desenvolvimento 

também foram considerados pelo autor fatores críticos que influenciam o sucesso de um 

projeto ágil. 

Nesse mesmo ano, Lazarevic (2003) em sua pesquisa com “product owners”, 

identificou a existência de programadores motivados, a propriedade coletiva do código e a 

entrega de um protótipo logo no início do projeto, respectivamente, como os principais fatores 

críticos de sucesso de projetos conduzidos com métodos ágeis. Seguindo a mesma 

metodologia utilizada por Lazarevic (2003), Villas Bôas (2005) identificou em sua pesquisa 

que o fator primordial para o sucesso de um projeto ágil de desenvolvimento de software é a 

motivação da equipe, seguido pela familiaridade e aplicação de técnicas relativas a métodos 

ágeis no dia-a-dia do projeto.  Esses resultados validam as conclusões do estudo de Lazarevic 

(2003), cujo principal fator crítico de sucesso apontado foi a motivação.  

Em 2007, Chow e Cao (2007) realizaram uma pesquisa objetivando identificar os 

fatores críticos de sucesso que ajudam projetos de desenvolvimento de software com métodos 

ágeis, a atingirem o sucesso, além de realizar um levantamento bibliográfico sobre problemas 

na implementação de projetos ágeis. Com base nas duas listas de possíveis fatores que podem 

influenciar o sucesso ou a falha de projetos ágeis, foi realizada uma compilação dos fatores 

que apresentavam características similares e, através da aplicação de métodos estatísticos, 

foram revelados 12 fatores críticos de sucesso de projetos ágeis de desenvolvimento de 

software, conforme mostra a Ilustração 7. 
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Ilustração 6 - Metas e Fatores Críticos de Sucesso de Projetos Ágeis 

Fonte: Baseado em Chow e Cao (2007) 

 

  A partir da análise dos 12 possíveis fatores de sucesso testados, apenas 6 foram 

considerados críticos para o sucesso do projeto. O Quadro 9 faz um resumo dos fatores 

encontrados, bem como em quais dimensões (metas de sucesso) os mesmos são considerados 

críticos e as práticas descritas no Manifesto Ágil (BECK et al, 2001) com as quais existe uma 

relação direta. 

 Quadro 9 - Associação entre FCS com Metas de Sucesso e as respectivas práticas ágeis associadas 

Fatores Metas Práticas do Manifesto Ágil 

Estratégias de Entrega Escopo,Tempo,Custo  Nossa prioridade é satisfazer o cliente através da 

entrega rápida e contínua de um software de valor. 

 Entregue novas versões de software 

freqüentemente. 

Práticas Ágeis de 

Desenvolvimento de Software 

Qualidade, Escopo  A atenção contínua na excelência técnica e num 

bom projeto acelera a agilidade 

 Simplicidade é essencial. 

Capacidade do Time Tempo, Custo  Construa projetos com pessoas motivadas. 

Ofereça a elas o ambiente e todo o apoio necessário e 

acredite em sua capacidade de realização do trabalho. 

Processo de Gerenciamento de 

Projetos 

Qualidade  O método mais eficiente e efetivo de distribuir a 

informação para e entre uma equipe de 

desenvolvimento é a comunicação face a face. 

Ambiente do Time Qualidade  Construa projetos com pessoas motivadas. 

Ofereça a elas o ambiente e todo o apoio necessário e 

acredite em sua capacidade de realização do trabalho. 

Envolvimento do Cliente Escopo  Nossa prioridade é satisfazer o cliente através da 

entrega rápida e contínua de um software de valor. 

 Pessoas de negócio e programadores devem 

trabalhar juntos, diariamente, ao longo de todo 

projeto. 

Fonte: Elaborado a partir de Chow e Cao (2007) e Manifesto Ágil (2001) 
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O estudo mais recente encontrado sobre o assunto em questão foi realizado por Misra 

et al (2009), que buscou identificar os fatores críticos de sucesso de projetos que adotam 

práticas ágeis de desenvolvimento de software, através de uma pesquisa ex-post-facto com os 

participantes dos projetos. Os mais importantes fatores de sucesso encontrados foram: 

satisfação, colaboração e comprometimento do cliente, tempo de decisão, cultura corporativa, 

controle, características pessoais, cultura social e treinamento e aprendizagem.  

A Ilustração 8 mostra um resumo dos fatores críticos de sucesso de projetos que 

utilizam metodologias ágeis, identificados através da revisão da literatura. Pode-se observar 

que, existe um consenso no sentido de que os fatores críticos encontrados convergem para as 

práticas ágeis definidas no Manifesto Ágil (BECK et al, 2001), indicando que em projetos 

ágeis de desenvolvimento de software, a aderência às práticas ágeis contribuem de forma 

definitiva para o seu sucesso.  

Dessa forma, para fins desse estudo, o sucesso do projeto será medido tanto através da 

opinião direta e pessoal dos integrantes da equipe, como através da identificação dos fatores 

críticos de sucesso que o projeto satisfaz, fatores esses aqui representados pelas práticas ágeis.    

 

Ilustração 7 - Resumo dos Fatores Críticos de Sucesso de Projetos Ágeis de Desenvolvimento de Software 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de Linberg (1999), Argawal e Rathod (2005), Procaccino et. al. 

(2005), Cockburn and Highsmith (2001), Reel (1999), Albertin (2001), Chow e Cao (2007), Cohen, Lindal e 

Costa (2003), Lazarevic (2003). 

 

Para isso, serão utilizados os fatores críticos de sucesso definidos por Chow e Cao 

(2007), por melhor representarem os FCS identificados pelos autores aqui estudados e 

apresentados na Ilustração 8. Vale salientar que Chow e Cao (2007) subdividiram os FCS em 

elementos menores, chamados pelos mesmos de atributos ou itens de sucesso, que nada mais 
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são do que práticas ágeis de desenvolvimento de software, facilitando, assim a identificação 

dos mesmos nos projetos. Os atributos de sucesso relacionados aos 6 fatores críticos de 

sucesso definidos por Chow e Cao (2007) podem ser vistos no Apêndice G. Através desses 

atributos será possível criar um questionários a ser respondido pelas equipes de projetos, onde 

será possível identificar o sucesso do projeto, através da aderência do mesmo aos respectivos 

fatores críticos de sucesso desse estudo.   

Pode-se observar ainda que a verificação da presença desses fatores em projetos de 

desenvolvimento de software também irá mostrar o quão cada projeto está aderente ou não às 

práticas ágeis de desenvolvimento de software. Quanto mais aderentes, maior a quantidade de 

fatores críticos satisfeitos o que leva a uma maior possibilidade de alcance das metas de 

sucesso e o conseqüente sucesso do projeto.  
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3. METODOLOGIA E MÉTODO  
 

 

Neste capítulo, será apresentada, inicialmente, a conceituação dos termos metodologia e 

método científico, além da importância de uma definição consistente do método que está 

sendo adotado em um trabalho científico. Em seguida, serão apresentados a abordagem 

metodológica e o paradigma utilizado nesta pesquisa, através das seguintes informações: 

classificação da pesquisa, universo e amostra, seleção dos sujeitos e limitações.  

Além disso, serão detalhadas as fases da pesquisa e as etapas que as compõem.   

 
 

3.1 DEFINIÇÕES INICIAIS 
 

Antes de realizar a definição da metodologia adotada neste trabalho, faz-se necessário definir 

os termos metodologia e método científico, bem como entender a importância de uma 

definição consistente do método que está sendo adotado em um trabalho científico.  

Metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação 

desenvolvida no método (caminho) do trabalho de pesquisa. É a explicação do tipo 

de pesquisa, do instrumental utilizado (questionário, entrevista, etc), do tempo 

previsto, da equipe de pesquisadores e da divisão do trabalho, das formas de 

tabulação e tratamento dos dados, enfim, de tudo aquilo que se utilizou no trabalho 

de pesquisa. A metodologia quando aplicada, examina e avalia os métodos e as 

técnicas de pesquisa, bem como a geração ou verificação de novos métodos que 

conduzam à captação e ao processamento de informações com vistas à resolução de 

problemas de investigação. Assim, a metodologia corresponde a um conjunto de 

procedimentos a ser utilizado na obtenção do conhecimento. É a aplicação do 

método, por meio de processos e técnicas, que garante a legitimidade científica do 

saber obtido (BARROS e LEHFELD, 2007). 

 

Já a palavra método é derivada do grego Méthodos, que significa „caminho para se 

chegar a um fim‟. Assim, na dimensão semântica, entende-se por método, a ordem em que se 

deve dispor os diferentes processos necessários para se alcançar um resultado desejado. Em 

outras palavras, método é um procedimento (forma), passível de ser repetido para atingir-se 

algo, seja tangível (material) ou intangível (conceitual) (TEIXEIRA, 2008). Para Marconi e 

Lakatos (2006), o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros -, 
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traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 

Ainda em relação ao método de pesquisa, Tafner e Silva (2007) entendem que o método não é 

único e nem uma receita infalível para o cientista obter a verdade dos fatos. Ele apenas tem a 

intenção de facilitar o planejamento, investigação, experimentação e conclusão de um 

determinado trabalho científico. Teixeira (2007) ressalta a importância do método, na busca 

da verdade, disciplina o trabalho cientista, excluindo da investigação os preconceitos e o 

acaso, adaptando a atividade científica às características do objeto estudado, selecionando os 

meios e processos mais adequados. 

Então, método científico é o conjunto de processos ou operações mentais que se deve 

empregar na investigação. É a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa. (GIL, 

1999). O método científico pode ser de abordagem e procedimental. Entende-se por métodos 

de abordagem àqueles relacionados ao plano geral do trabalho, no que diz respeito a seus 

fundamentos lógicos e aos processos de raciocínio adotados, enquanto que métodos de 

procedimentos referem-se às etapas do trabalho ao passo a passo para se alcançar os objetivos 

da pesquisa. 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 
 

Foi utilizada a taxonomia presente em Marconi e Lakatos (2006) para classificar esta pesquisa 

quanto ao método de abordagem e aos métodos de procedimento adotados. 

O método de abordagem utilizado neste projeto de pesquisa é o hipotético-dedutivo, 

no qual inicialmente hipóteses (ou suposições) são construídas a partir de observações, 

experiências, teorias existentes e de trabalhos anteriores. Estas hipóteses são, então, testadas 

para verificar sua falseabilidade.  

Já os métodos de procedimento utilizados foram o comparativo e o estruturalista. O 

método comparativo estuda as semelhanças ou diferenças entre diversos grupos, sociedades 

ou povos. Neste trabalho, esse método foi empregado para encontrar similaridades e explicar 

diferenças entre as diversas composições de equipes Scrum e a relação existente com o 

sucesso do projeto. Segundo Marconi e Lakatos (2006), o método estruturalista é aquele que 

“parte da investigação de um fenômeno concreto, eleva-se, a seguir, ao nível abstrato, por 

intermédio da constituição de um modelo que represente o objeto de estudo, retornando, por 
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fim, ao concreto, desta vez como uma realidade estruturada e relacionada com a experiência 

do sujeito social”. O método Estruturalista preocupa-se com a sociedade como um todo para 

explicar o comportamento de setores mais específicos ou de indivíduos. Neste trabalho, o 

método estruturalista foi empregado para construir um modelo de adequação dos papéis 

funcionais da equipe Scrum aos perfis de comportamento pessoais definidos por Belbin 

(1981). 

Para a classificação do tipo de pesquisa, tomou-se como base a taxonomia 

apresentada por Vergara (2009), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e 

quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa é classificada como exploratória em sua 

primeira fase, e explicativa e aplicada na segunda fase. Quanto aos meios, caracteriza-se 

como bibliográfica, ex post facto e de campo. 

Segundo Vergara (2009), a pesquisa exploratória é realizada em uma área em que se 

tem pouco conhecimento acumulado e sistematizado, geralmente não comportando hipóteses 

iniciais claras, que deverão aparecer durante ou ao final do estudo; já a pesquisa explicativa 

propõe-se a esclarecer quais fatores contribuem para a ocorrência de determinado fenômeno, 

pressupondo pesquisa descritiva como base para suas explicações. A investigação aplicada 

propõe uma solução para um problema concreto, de ordem prática.  

Dessa forma, a primeira fase deste estudo é classificada por exploratória. Nesta fase, 

foi desenvolvido um estudo de campo a fim de identificar, através da análise das percepções, 

relatos e opiniões dos Scrum Master, quais papéis funcionais compõem uma equipe Scrum e 

quais seriam as principais habilidades necessárias para se fazer parte deste tipo de equipe, seja 

como Team, seja como Scrum Master ou Product Owner. A segunda fase da pesquisa foi 

classificada como explicativa porque tem o objetivo de explicar a relação existente entre a 

adoção de práticas ágeis e o sucesso dos projetos de software que utilizam Scrum. Classifica-

se também como aplicada, visto que objetiva dar suporte à formulação de um modelo que 

auxilie na montagem de equipes Scrum, sendo assim de aplicação prática.  

Seguindo os conceitos apresentados por Vergara (2009), a pesquisa bibliográfica é o 

estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. Já a pesquisa exp post 

facto é uma pesquisa experimental, ou seja, investigação empírica, porém o pesquisador não 

pode manipular as variáveis, pois se referem a um fato já ocorrido. A pesquisa de campo é a 

investigação empírica realizada em local onde ocorre ou ocorreu o fenômeno ou que dispõe 
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de elementos para explicá-lo. Esta pesquisa foi classificada como bibliográfica, pois, para a 

fundamentação teórica do estudo, foi realizada uma investigação, sobre os seguintes assuntos: 

Scrum, com ênfase na composição de times, perfis comportamentais de Belbin (1981, 1993) e 

fatores de sucesso de projetos ágeis de desenvolvimento de software. Classifica-se como ex 

post facto, visto que serão estudados projetos já finalizados, pois se precisa analisar o sucesso 

dos projetos Scrum, cujas equipes foram avaliadas através do questionário de Belbin (1981). 

Por fim, caracteriza-se como uma pesquisa de campo, pois os dados sobre os projetos Scrum 

serão obtidos através de entrevistas e questionários aplicados a equipes de projeto que 

utilizam Scrum no desenvolvimento de software. 

No que diz respeito ao paradigma adotado, neste estudo, optou-se pela utilização do 

paradigma qualitativo na primeira fase e quantitativo na segunda fase.  

Myers (1997) em seu estudo “Qualitative Research in Information Systems” classifica 

uma pesquisa como qualitativa, quando a mesma envolve a utilização de dados qualitativos, 

obtidos através de, por exemplo, entrevistas, documentos, e observação participativa, a fim de 

compreender e explicar fenômenos sociais. Myers (1997) ressalta ainda que pesquisadores 

podem empregá-la em diversos campos e disciplinas, usando, para isso, vários métodos e 

técnicas.  

Na pesquisa qualitativa existe uma busca em entender o fenômeno em profundidade, 

trabalhando com comparações, interpretações e descrições, enquanto que na pesquisa 

quantitativa utiliza-se de procedimentos estatísticos, para a quantificação dos dados obtidos. 

Isso se deve ao fato de o objetivo da pesquisa qualitativa, diferir da pesquisa quantitativa, 

utilizada na segunda fase, onde os procedimentos estatísticos são amplamente utilizados. 

Poucos são os estudos que definem etapas e processos para pesquisas na área de 

engenharia de software, principalmente em se tratando de pesquisas qualitativas. Runeson e 

Host (2008), em seu estudo “Guidelines for conducting and reporting case study research in 

software engineering” definem um estudo de campo como vários estudos de caso agrupados, 

sendo, seu guia aplicado também para esse tipo de estudo. Os mesmos autores ressaltam ainda 

que existem cinco passos a serem percorridos durante um processo de investigação. São eles: 

desenho do estudo; preparação para a coleta de dados; coleta de dados; análise dos dados 

coletados e apresentação dos resultados. Os passos propostos por Runeson e Host (2008) 

estão de acordo com o proposto por outros autores como Vergara (2009) e Marconi e Lakatos 

(2002). 
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O paradigma qualitativo foi selecionado para direcionar a primeira fase do estudo, pela 

necessidade de se compreender a composição das equipes Scrum, de acordo com a visão dos 

Scrum Masters. Já na segunda fase, a análise quantitativa possibilitou, através da estatística 

descritiva, identificar a correlação existente entre o sucesso do projeto, na percepção dos 

respondentes, e os fatores críticos de sucesso analisados (que representam práticas ágeis), bem 

como analisar, dentre os fatores críticos, quais estão sendo mais utilizados pelas equipes 

Scrum. 

O quadro da classificação dessa pesquisa encontra-se resumido no Quadro 10. 

    Quadro 10 - Resumo da classificação da pesquisa 

Resumo da Classificação da Pesquisa 

Método de Abordagem Hipotético-dedutivo 

Método de Procedimento Comparativo e Estruturalista 

Quanto aos fins Exploratória, explicativa e aplicada 

Quanto aos meios Bibliográfica, ex post facto, de campo 

Paradigma Qualitativo (1ª fase) e Quantitativo (2ª fase) 

    Fonte: Elaboração própria  

 
 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA 
 

Corresponde a definição de toda a população (universo) e da população amostral.  Segundo 

Vergara (2009), a população corresponde ao conjunto de elementos (empresas, produtos, 

pessoal, por exemplo) que possuem as características que serão objeto de estudo. Já a 

população amostral, ou simplesmente amostra, é uma parte do universo (população) escolhida 

segundo algum critério de representatividade.  

Neste estudo, serão realizadas duas pesquisas de campo, sendo o universo de pesquisa 

o mesmo para ambos, porém, é necessário realizar a definição da amostra separadamente para 

cada experimento, por apresentarem características diferentes. Dessa forma, o universo da 

pesquisa corresponde ao grupo de profissionais que trabalham ou já trabalharam em projetos 

de desenvolvimento de software, utilizando a metodologia Scrum.  

A amostra, tanto da primeira como da segunda fase da pesquisa, será definida por 

meio do critério não probabilísticos de acessibilidade, onde os elementos são selecionados 

considerando a facilidade de acesso aos mesmos (VERGARA, 2009).  
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Para a primeira pesquisa de campo, a amostra foi composta inicialmente por Scrum 

Masters de empresas que possuem um ou mais integrantes que participem do grupo de 

usuários de Scrum do Recife (muitas vezes os próprios Scrum Masters), do qual a 

pesquisadora também é membro, facilitando, assim o acesso aos mesmos. A partir daí utilizar-

se-á o critério de bola-de-neve descrito por Vergara (2009), onde a escolha dos sujeitos se 

deve a empresas indicadas por outras empresas. Além disso, foram realizadas pesquisas na 

Internet e estabelecido contato com profissionais que fornecem consultoria na área de Scrum e 

que conhecem muito bem o mercado de Recife. 

Para a segunda pesquisa de campo, a amostra foi composta por equipes de 

desenvolvimento de software que utilizaram ou estejam utilizando Scrum, cujo projeto já 

tenha sido concluído e que o Scrum Master tenha participado da primeira fase da pesquisa. 

 

 

3.4 FASES E ATIVIDADES DA PESQUISA 
 

Esta Seção dedica-se a apresentar as fases e atividades que compõem essa pesquisa, bem 

como os passos necessários para sua realização. O estudo foi divido em duas fases, conforme 

mostra a Ilustração 9.  

Na primeira fase, através de entrevistas com Scrum Masters, foi definida a estrutura de 

papéis funcionais que compõem uma equipe Scrum, bem como as principais características, 

para se exercer os papéis chave dentro dessa equipe, resultando em um modelo de associação 

dos perfis funcionais Scrum, aos papéis comportamentais definidos por Belbin (1981). Já na 

segunda fase, uma pesquisa de campo foi realizada através da aplicação de questionários, com 

a finalidade de verificar, na prática, como as equipes Scrum estão montadas, bem como 

avaliar o sucesso do projeto, baseado na percepção dos respondentes e no cumprimento pelos 

projetos de fatores críticos de sucesso selecionados. 

3.4.1 Primeira Fase – Levantamento das Impressões dos Scrum Masters sobre 

Composição de Equipes Scrum  

 

Nesta primeira fase, foi realizado um estudo exploratório, visando identificar quais papéis 

funcionais compõem equipes Scrum, bem como as principais características para se exercer os 

papéis chave dentro dessa equipe. Com base nisso, criou-se um modelo que relaciona os 

papéis Scrum aos perfis comportamentais de Belbin (1981).  
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Conforme apresentado na Ilustração 8, esta fase foi desenvolvida através das seguintes 

atividades: Estudo do Referencial Teórico, Seleção dos Sujeitos, Elaboração do Instrumento 

de coleta, Coleta dos Dados, Tratamento e Análise dos Dados e Construção do Modelo. Cada 

uma dessas atividades será detalhada a seguir.  

 

1ª Fase

Levantamento das Impressões dos Scrum Masters sobre 

Composição de Equipes Scrum

Estudo do 

Referencial

Teórico

•Relato dos Scrum Masters

•Papéis Funcionais Scrum

•Habilidades Papéis Scrum

•Modelo
Resultados Esperados

Criação do

Modelo

• Respostas ao Problema

• Resposta às Questões 

de Pesquisa

2ª Fase

Estudo Prático de Equipes de Projeto Scrum

Seleção dos

Sujeitos

Elaboração do 

Instrumento 

de Coleta

Análise dos

Dados

Coleta dos 

Dados

Tratamento 

dos Dados

Consolidação dos 

Resultados

Seleção dos 

Sujeitos

Resultados Esperados

Elaboração do

Instrumento de 

Coleta

Coleta dos

Dados

Tratamento e 

Análise

dos Dados

Pesquisa Qualitativa

Definição 

Das Variáveis

 

Ilustração 8 - Diagrama de fases e atividades da metodologia 
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3.4.1.1 Estudo do referencial teórico 

 

A fim de compor o arcabouço necessário para o andamento da pesquisa, bem como confirmar 

a ausência de estudos e de literatura que abordem o problema específico da investigação, 

foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, revistas especializadas, trabalhos 

acadêmicos, textos em sites, entre outros materiais em português ou inglês. 

Segundo Vergara (2009), “na construção do referencial teórico, é interessante levantar 

o que já foi publicado a respeito do que está sendo objeto de investigação, apresentando várias 

posições teóricas”. Vergara ressalta ainda que o referencial teórico possui também o objetivo 

de tomar conhecimento sobre o que existe, ou seja, o estado da arte, oferecendo 

contextualização e consistência à investigação.   

Dessa forma, o referencial teórico dessa pesquisa é composto por trabalhos que 

retratam, de forma mais geral, os principais métodos ágeis e, mais especificamente, a 

metodologia Scrum, para gerenciamento de projetos; perfis de personalidade proposto na 

Teoria de Papéis em Time de Belbin (1981, 1993), a importância do fator humano no 

desenvolvimento de software e a utilização de perfis de personalidade na montagem de 

equipes de desenvolvimento de software; Sucesso e fatores críticos de sucesso de projetos 

ágeis de desenvolvimento de software. 

Apesar de o referencial teórico encontrar-se como a primeira etapa da pesquisa, vale 

salientar que o mesmo estará sendo revisado e complementado com novos achados 

bibliográficos durante todas as etapas do estudo. 

 

3.4.1.2 Seleção dos sujeitos 

 

Conforme já mencionando na Seção 3.3, a amostra dessa primeira pesquisa foi composta por 

Scrum Masters de projetos de empresas de Recife-PE. A Seleção dos sujeitos foi realizada, 

inicialmente, através de um levantamento inicial das empresas que utilizam Scrum Master em 

Recife. Como não existe nenhum tipo de cadastramento dessas empresas, esse levantamento 

foi realizado através de um formulário preenchido por profissionais da área, na reunião do 

grupo de discussão Scrum-Recife, bem como através de uma “thread” colocada nas listas de 

discursão Scrum-recife e Scrum-brasil. Uma outra fonte de informação utilizada foi o site do 

grupo Scrum Recife
5
,  que apresenta uma lista de algumas empresas que utilizam Scrum no 

                                                 
5
 http://www.Scrum.org.br/listas 
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Brasil com seus respectivos contatos. A partir dessa lista, foram identificadas empresas 

recifenses e tentou-se estabelecer contato, através de email, com as respectivas pessoas de 

referência em cada empresa. Além disso, sempre que um profissional realizava o cadastro de 

sua empresa, era perguntado ao mesmo se ele conhecia outras empresas em Recife que 

utilizassem Scrum, e através do critério bola-de-neve, descrito na Seção 3.2, foi possível 

identificar e estabelecer contato com outras empresas. A Ilustração 10 mostra as informações 

solicitadas junto aos profissionais que trabalham com Scrum em Recife.   

 

 

 

  

 

Ilustração 9 - Levantamento das Empresas de utilizam Scrum em Recife-PE 

 

As informações relativas à quantidade de projetos finalizados e em andamento 

serviram de base para a segunda fase, onde foram examinadas equipes de projeto que já 

tenham pelo menos um projeto finalizado. Já o tipo de atividade visa identificar, das empresas 

que estão trabalhando com Scrum em Recife-PE, quais utilizam Scrum voltada para o 

desenvolvimento de software que é o foco deste trabalho. 

No total foram identificadas 20 empresas que estão utilizando Scrum em Recife, 

porém, dentre essas, 10 foram selecionadas para serem contatadas, para a primeira fase do 

estudo. As demais foram descartadas ou por não possuírem projetos finalizados, ou por 

trabalharem com Scrum em atividades como desenvolvimento de hardware, planejamento 

estratégico, que fogem ao escopo da pesquisa ou ainda porque não houve sucesso ao se tentar 

estabelecer contato com tais empresas.  

A partir daí, foi enviado um email para os Scrum Masters das empresas, convidando-

os a participarem da entrevista. O email continha uma descrição muito geral do projeto e 

poucos detalhes do objetivo final da pesquisa, pois ao descrever em detalhes o projeto e os 

objetivos da entrevista, da mesma forma que poderia motivar pessoas a aceitarem o convite, 

poderia também desmotivar àqueles que não sejam ligados ou interessados no tema 

pesquisado. O texto utilizado no email-convite enviado aos Scrum Masters foi padrão e pode 

ser visualizado no Apêndice A. Da mesma forma que aconteceu durante o levantamento das 

empresas, através da indicação dos Scrum Masters entrevistados, foi possível entrevistar 

Empresa: _______________________________________________________________________ 

Quantidade de Projetos Scrum Master Finalizados: ______________________________________ 

Quantidade de Projetos Scrum Master em Andamento:____________________________________ 

Nome do Contato: _________________________________________________________________   

Email do Contato: ____________________________  Fone do Contato:______________________ 

Tipo de Atividade( Desenv. de Software, Desenv de Hardware, etc):_________________________  
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outros Scrum Masters da mesma empresa, de maneira que em alguns casos, mais de um 

Scrum Master da mesma empresa participou da entrevista, chegando a um total de 16 

entrevistas. 

 

3.4.1.3 Elaboração do instrumento de coleta 

 

Marconi e Lakatos (2006) definem a entrevista como um encontro entre duas pessoas, a fim 

de que uma delas obtenha informações a respeito de determinando assunto, mediante uma 

conversação de natureza profissional. Entre outros objetivos, a entrevista visa realizar a 

averiguação de fatos, determinação da opinião sobre os fatos, descoberta de planos de ação, 

entre outros. “O objetivo da entrevista é compreender as perspectivas e experiências dos 

entrevistados.” (MARCONI E LAKATOS, 2002). 

Para a coleta de dados dessa pesquisa, optou-se por utilizar a entrevista semi-

estruturada, que se caracteriza pela existência de um roteiro de perguntas pré-definido, porém, 

o entrevistador possui plena liberdade de escolher a ordem em que as perguntas serão 

realizadas, omitir alguma pergunta que já foi respondida, através de comentários do 

entrevistado, bem como interagir com o entrevistado, a fim de direcioná-lo a não perder o 

foco do assunto que se está sendo explorado.  Runeson e Host (2008) em seu estudo ressaltam 

que o desenvolvimento da conversação na entrevista pode decidir a ordem em que as questões 

serão selecionadas, e o pesquisador pode usar a lista de questões para certificar-se que todas 

as questões foram levantadas. Adicionalmente, entrevistas semi-estruturadas permitem a 

improvisação e a exploração do objeto de estudo. 

Runeson e Host (2008) destacam ainda que a sessão de entrevista deve ser estrutura, 

através de um dos seguintes princípios: funil, onde se inicia com as perguntas mais gerais, 

encaminhando-se para as mais específicas; pirâmide, onde se inicia com questões específicas, 

abrindo para as mais gerais durante o curso da entrevista e o modelo ampulheta, onde começa 

com questões gerais, caminha-se para questões mais específicas e ao final novamente retorna 

para questões mais gerais.  

Para esse estudo, será utilizado o princípio do funil, visto que se iniciando com 

questões mais gerais, pode-se, aos poucos, conduzir a entrevista de forma espontânea para 

questões mais específicas e, geralmente, mais importantes para o estudo, possibilitando que, 

ao chegar às perguntas específicas, tenha-se passado os momentos iniciais de maior 

formalismo, estando o entrevistado mais à vontade para respondê-las. 
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O roteiro de entrevista foi dividido em três partes. Na primeira parte é feita a 

identificação do entrevistado. Na segunda parte tem-se um questionário semi-padronizado, 

contendo perguntas diretas sobre as principais características de projetos Scrum em que o 

entrevistado atuou como Scrum Master, como quantidade de integrantes, composição da 

equipe, etc. Na terceira parte foi solicitado ao entrevistado que desse sua opinião acerca das 

principais habilidades e/ou características que devem estar presentes em profissionais que 

desepenham os papéis de Scrum Master, Product Owner e Team em uma equipe Scrum. Por 

fim, é solicitado do entrevistado a autorização na utilização de seu nome em agradecimentos e 

artigos científicos, além dos agradecimentos. O roteiro de entrevista utilizado nesse estudo 

pode ser visto no Apêndice B. 

 

3.4.1.4 Coleta dos dados 

 

A coleta de dados realizou-se entre os dias 29/05/2009 à 17/06/2009, através de 

entrevistas semi-estruturadas com Scrum Masters que atuam ou já atuaram em projetos Scrum 

em empresas de Recife-PE. Cada entrevista durou em média 20 minutos e foi realizada de 

forma presencial nos locais definidos pelos Scrum Masters, geralmente nas empresas onde os 

mesmos trabalhavam. Dentre as empresas, cujos Scrum Masters foram convidados para 

participar da entrevista, apenas uma não pode participar, resultando num total de 9 empresas, 

das quais 16 Scrum Masters foram entrevistados.  

O agendamento da entrevista foi realizado através de email, deixando sempre o 

entrevistado à vontade para escolher data, hora e local que melhor lhe conviesse.  No 

momento do agendamento, deu-se conhecimento ao entrevistado de forma sumarizada, de que 

se tratava a pesquisa e sua relevância, bem como o caráter confidencial dos dados e o sigilo da 

fonte.  

Nessa entrevista foram levantadas questões sobre a composição da equipe Scrum, no 

que diz respeito a papéis funcionais presentes no Team, a distribuição desses papéis entre os 

integrantes e a presença ou ausência do acúmulo de papéis por um mesmo integrante. Além 

disso, os entrevistados deram suas impressões pessoais a respeito das habilidades necessárias 

para se trabalhar em uma equipe Scrum, desempenhando algum dos papéis característicos 

desse método. 

Conforme sugerido por Vergara (2009), Marconi e Lakatos (2006), Runeson e Host 

(2008), as entrevistas foram gravadas, com o consentimento do entrevistado, inicialmente 
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utilizando o celular Nokia 6111, porém, após ter-se perdido alguns trechos de uma entrevista, 

devido a problemas no aparelho, optou-se por utilizar também um programa de gravação de 

áudio, o Express Dictate
6
 instalado no notebook. 

O fato de optar pela gravação das entrevistas, além de proporcionar um melhor 

aproveitamento das respostas dos entrevistados, deu maior liberdade ao pesquisador de 

concentrar-se na interação com o entrevistado, visto que o mesmo não terá de tomar nota de 

tudo que está sendo respondido. Após cada entrevista, os dados gravados foram textualmente 

transcritos para posterior análise.  

Vale salientar que na pesquisa qualitativa, as etapas de coleta e análise dos dados 

requerem muita dedicação e perspicácia por parte do pesquisador, pois durante a entrevista o 

mesmo deverá interagir com o entrevistado, a fim de obter a maior quantidade de 

informações, e principalmente, informações de qualidade que estejam voltadas para os 

objetivos do estudo. Já na análise, por mais que técnicas sejam empregadas, a análise textual é 

bastante cansativa, pela quantidade de informações que se deve examinar e exige muita 

concentração e sensibilidade do pesquisador, para dar o real significado para o texto 

analisado. Strauss e Corbin (2008) reforçam essa idéia quando afirmam que:  

A interação entre a pesquisa e o pesquisador significa que o pesquisador é um 

nstrumento de análise nos estudos qualitativos. Dessa forma, é importante manter o 

equilíbrio entre as qualidades de objetividade e de sensibilidade ao fazer a análise. A 

objetividade permite ao pesquisador ter a confiança de que seus resultados são uma 

representação razoável e imparcial do problema sob investigação, enquanto que a 

sensibilidade permite a criatividade e a descoberta de uma nova teoria a partir dos 

dados. 

 

 

3.4.1.5 Tratamento e análise dos dados 

 

Triviños (2006) define três etapas para o processo de análise de conteúdo: a pré-

análise, onde todo o material coletado será organizado; a descrição analítica, onde os dados 

serão classificados, codificados e categorizados, além disso, ainda nessa fase, será realizada 

uma análise descritiva, buscando coincidências, divergências e expressões neutras; por 

último, a interpretação referencial, onde, a reflexão, a intuição, com embasamento nos 

materiais empíricos, estabelecem relações, aprofundando as conexões de idéias.  

                                                 
6
 Maiores informações: http://www.nch.com.au/software/dictation.html 

http://www.nch.com.au/software/dictation.html
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Ao final de cada entrevista, o arquivo gerado no celular era transferido para o 

notebook, onde era convertido de AMR para MP3, através da utilização do software Allok 

Converter
7
. Em seguida, o áudio era transcrito pelo pesquisador da seguinte forma: o 

pesquisador escutava trechos da entrevista, através de sua execução no software Windows 

Media Player
8
 e realizava sua posterior digitação em um documento do Microsoft Office 

Word 2007
9
, que continha o roteiro da entrevista, presente no Apêndice B. Ao final de cada 

transcrição, a mesma era revisada pelo pesquisador, para garantir a qualidade do registro das 

entrevistas e a fidelidade ao discurso original. A revisão foi realizada ouvindo o áudio na 

íntegra e simultaneamente lendo o conteúdo do arquivo digitado. 

Para garantir a confidencialidade das informações, os nomes dos profissionais 

entrevistados foram substituídos por Scrum Master 1, Scrum Master 2 e assim por diante até o 

Scrum Master 16. 

Para o tratamento dos dados, utilizou-se a técnica de sumarização, que segundo 

Mayring (2000), o material é trabalhado linha por linha, e, à medida que segmentos de texto 

relacionados aos objetivos da pesquisa são encontrados, categorias vão sendo criadas. Porém, 

Bardin (1977) ressalta que a categorização temática pode empregar dois processos que 

seguem de forma interativa: 

 O sistema de categorias é definido previamente, e os elementos são repartidos e 

agrupados, a medida que são encontrados; e 

 O sistema de categorias não é definido previamente, sendo resultado da 

classificação progressiva dos documentos. 

Após a transcrição e posterior revisão das 16 entrevistas, chegou o momento da 

categorização dos trechos de código. Para a criação das categorias, utilizou-se um misto dos 

dois processos definidos por Bardin (1977), de forma que inicialmente foi associada uma 

categoria para cada item do roteiro de entrevista e, posteriormente, no momento da análise de 

conteúdo, de acordo com a necessidade, novas categorias foram criadas. A relação de todas as 

categorias utilizadas nesse experimento pode ser visualizada no Quadro 11. 

Para a análise dos dados, foi utilizado o Microsoft Office Excel 2007
10

, onde as linhas 

representavam as categorias e as colunas as entrevistas e, na medida que as entrevistas iam 

sendo analisadas, os trechos de código daquela entrevista correspondentes àquela categoria 

                                                 
7
 Maiores informações:http://www.alloksoft.com 

8
 Maiores informações: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/br/ 

9
 Maiores informações: http://www.microsoft.com/portugal/pe/products/office-2007-products/word.mspx 

10
 Maiores informações: http://www.microsoft.com/portugal/pe/products/office-2007-products/excel.mspx 
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iam sendo transcritos na célula correspondente. Para um melhor entendimento, um modelo da 

planilha utilizada pode ser visualizado no Apêndice D. 

Quadro 11 - Relação de categorias utilizadas na análise de conteúdo das entrevistas 

Categoria Descrição 

c_nome Nome do entrevistado 

c_sexo Sexo do entrevistado 

c_idade Idade do entrevistado 

c_formacão Formação Acadêmica do Entrevistado 

c_nivel_formação Formação do Entrevistado (Superior, Especialização, Mestrado, Doutorado) 

c_anos_formação Anos em que o entrevistado concluiu o seu primeiro nível de formação  

c_cargo Cargo do entrevistado na empresa em que atuou como Scrum  Master 

c_tempo_Scrum Quantidade de meses ou anos em que o entrevistado utiliza Scrum  

c_escolha_uso Identifica os motivos que levaram a escolha de utilização de Scrum. 

c_qt_projetos Quantidade de Projetos Scrum em que o entrevistado atuou 

c_qt_sucesso 
Dentre os projetos que o entrevistado atuou, quantidade de projetos  obtiveram 

sucesso, no seu ponto de vista. 

c_qt-equipe 
Quantidade média de componentes nas equipes Scrum que o entrevistado 

participou. 

c_papeis Papéis funcionais presentes no Team Scrum dos projetos que o entrevistado atuou. 

c_sobreposição Identifica se houve sobreposição de papéis nas equipes de projeto Scrum  

c_balanceamento Identifica se houve balanceamento de papéis nas equipes de projeto Scrum 

c_monta_equipe Identifica quem realizava a montagem da equipe. 

c_critérios_montagem Identifica quais os critérios utilizados na montagem da equipe. 

c_reuniao_diaria Identifica se a equipe Scrum realiza as reuniões diárias. 

c_documentação Identifica se a equipe Scrum utilizava documentação. 

c_habil_time 
Identifica quais as principais habilidades importantes para se trabalhar em um Team 

Scrum 

c_habil_Scrum_master 
Identifica quais as principais habilidades importantes para se trabalhar como Scrum 

Master. 

c_habil_product_owner 
Identifica quais as principais habilidades importantes para se trabalhar como um 

Product Owner. 

Fonte : Elaboração própria 

Vale salientar que algumas das categorias criadas, apesar de relacionadas à utilização 

do Scrum, não estão diretamente ligadas aos objetivos da pesquisa, porém os dados 

correspondentes a essas categorias não foram ignorados, por corresponder a rico material que 

poderá vir a ser utilizado em estudos posteriores. 
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3.4.1.6 Criação do modelo  

 

A partir das categorias definidas na etapa anterior, foi possível identificar os perfis funcionais 

presentes na composição de um Team Scrum, bem como as principais habilidades para 

exercer os papéis de Scrum Master, Product Owner e Team.   

Para a montagem do modelo, o método de procedimento comparativo foi utilizado 

para encontrar similaridades e explicar as diferenças existentes na composição das equipes de 

Scrum  que trabalham com desenvolvimento de software. Com base nos resultados alcançados 

associados ao arcabouço teórico obtido, através do levantamento biblioGráfico, foram 

definidos os papéis que irão compor o Team Scrum que será utilizado como base para este 

trabalho. Já o método estruturalista foi empregado para definir um modelo de adequação dos 

papéis funcionais da equipe Scrum aos perfis de comportamento pessoais definidos por Belbin 

(1981).  

As habilidades necessárias para cada papel, obtidas nas entrevistas, foram 

confrontadas com as informações da literatura e, a partir daí, consolidadas em uma matriz 

papel funcional Scrum versus habilidades necessárias para desempenhar cada um dos papéis 

definidos. Em seguida, para a definição do modelo, foram relacionadas as características dos 

perfis de comportamento de Belbin (1981) com as habilidades necessárias para exercer as 

atribuições desempenhadas pelos papéis funcionais da equipe Scrum. O modelo resultante 

pode ser visto na Seção 4.1.4 do capítulo de resultados. 

 

3.4.2 Segunda Fase – Estudo Prático de Equipes de Projeto Scrum  

Na segunda fase foi realizada um estudo quantitativo, com equipes de projeto de 

desenvolvimento de software que utilizam Scrum, visando identificar como está, na prática, a 

adequação dos papéis funcionais Scrum aos perfis pessoais dos integrantes. Para isso será 

utilizado o modelo definido na primeira fase do estudo. Também serão avaliados os projetos 

desenvolvidos pelas equipes, para identificar quais fatores críticos de sucesso estão 

correlacionados ao sucesso do projeto. 

A mesma metodologia definida por Runeson e Host (2008), em seu estudo 

“Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineeringe” e 

utilizada na pesquisada qualitativa da fase 1 será aplicada, para a realização da segunda 

pesquisa de campo. Dessa forma, esta fase será desenvolvida através das seguintes atividades: 

Seleção de Sujeitos, Elaboração dos Instrumentos de Coleta, Coleta dos Dados, Análise dos 
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Dados, Tratamento dos Dados e Apresentação dos Resultados. Cada uma dessas atividades 

será detalhada a seguir. 

 

3.4.2.1 Seleção dos sujeitos 

 

Conforme já mencionando na Seção 3.3, a amostra dessa segunda pesquisa foi composta por 

equipes de desenvolvimento de software que utilizam ou utilizaram Scrum, cujo projeto já 

tenha sido concluído e que seja possível a participação do Scrum Master na pesquisa.  

Na primeira fase do estudo, através das entrevistas realizadas, foi possível estabelecer 

um primeiro contato com os Scrum  Master e conhecer um pouco da empresa e dos projetos já 

desenvolvidos. Desse grupo, foram selecionadas as equipes de projeto que participaram nessa 

segunda etapa. Um email convite foi enviado para 14 Scrum Masters de 10 empresas de 

Recife-PE. Nesse email, um texto padronizado foi utilizado, onde a pesquisadora apresentava 

rapidamente os objetivos dessa segunda fase da pesquisa, garantia a confidencialidade dos 

respondentes e empresas, bem como o sigilo das informações e convidava os Scrum Masters a 

verificarem junto a suas equipes a possibilidade de contribuírem com a pesquisa. Além disso, 

foram solicitadas algumas informações do projeto que seria analisado, de maneira a traçar um 

perfil inicial dos projetos e equipes, bem como, poder identificar a quantidade de 

questionários que deveriam ser impressos e entregues a cada Scrum Master. As questões que 

deveriam ser respondidas, e que representavam a adesão da equipe do projeto à pesquisa 

foram às seguintes:  

1. Nome do projeto 

2. Quantidade de integrantes da equipe (incluindo Product Owner e Scrum Master) 

3. Quantidade de integrantes que seria possível participar da pesquisa. 

4. Tempo de duração do projeto 

Dos 14 Scrum Masters convidados, 12 responderam ao email aceitando participar 

dessa segunda etapa, 3 não retornaram ao contato, e 1, apesar de haver aceitado contribuir, 

devido a demora na obtenção e envio dos dados dos projetos a serem analisados, extrapolou a 

data limite dedicada a essa fase da pesquisa, não sendo possível sua participação.  

 

3.4.2.2 Definição operacional das variáveis  

 

Para Marconi e Lakatos (2006), uma variável é considerada uma classificação ou medida; 

uma quantidade que varia; um conceito construtor ou conceito operacional que contém ou 
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apresenta valores; aspecto, propriedade ou fator, discernível em um objeto de estudo e 

passível de mensuração. 

 

Conforme o modelo conceitual apresentado na Ilustração 11, para este estudo, no 

centro de tudo, estão os projetos Scrum, que é a unidade de análise dessa pesquisa, e ao redor, 

as variáveis operacionais que podem ser identificadas e classificadas segundo taxonomia 

definida por Marconi e Lakatos (2006): 

 Variáveis Independentes – São explicativas, atuando sobre as variáveis dependentes 

que sofrem o efeito delas. Nesse estudo, o balanceamento dos perfis 

comportamentais dentro da equipe e associação dos perfis comportamentais aos 

papéis funcionais podem ser classificadas como variáveis independentes.  

 Variáveis Dependentes – Sofrem o efeito das variáveis independentes. Nesse estudo, 

considera-se o sucesso do projeto como variável dependente. 

A variável independente “associação dos papéis comportamentais aos perfis pessoais” 

será avaliada de acordo com o grau de adequação da equipe de projeto ao modelo analítico, 

proposto neste estudo. Para isso, será realizada uma comparação entre o modelo e a 

composição da equipe de projeto, e a partir desses resultados, serão verificados os percentuais 

de adequação positiva. 

A variável dependente “sucesso do projeto” será decomposta em duas outras: “sucesso 

na opinião dos integrantes” e “adequação a fatores críticos de sucesso”.   

Para a variável sucesso na opinião dos integrantes (Q01) será utilizada uma escala 

Likert (TROCHIM, 2006) de cinco opções: Insucesso, Quase Insucesso, Sucesso Parcial, 

Quase Sucesso Total e Sucesso Total que será posteriormente transformadas em uma escala 

 
Ilustração 10 - Modelo Conceitual 

Fonte: Elaboração própria 
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ordinal de 0 à 4. Para a avaliação do sucesso do projeto, será considerado o somatório da 

pontuação atribuída por cada integrante ao escolher uma das opções apresentadas, e, de 

acordo com a quantidade de integrantes de cada equipe e o valor máximo que a questão pode 

alcançar (quantidade de integrantes x 4) criou-se uma escala intervalar, com cinco níveis de 

sucesso, onde cada intervalo corresponde a 20% da pontuação total, conforme mostra o 

Quadro 12.  

A variável adequação aos fatores críticos de sucesso será dividida em 25 itens que são 

as questões Q05 à Q30. Para esses itens também foi utilizada uma escala Likert (TROCHIM, 

2006) de 5 pontos, onde para cada questão que o respondente escolher uma das opções: DT–

Discordo Totalmente, DP-Discordo Parcialmente, N-Neutro, CP–Concordo Parcialmente, 

CT–Concordo Totalmente. Posteriormente essa escala foi transformada em uma escala 

ordinal, também de cinco pontos, variando de 0 à 4.  

A mesma regra utilizada para a identificação do nível de sucesso, conforme a opinião 

dos integrantes foi utilizada para identificar o nível de sucesso de um projeto, de acordo com 

os fatores críticos de sucesso. Para isso, foi realizado o somatório das pontuações obtidas, 

através da avaliação de cada integrante e, com base na pontuação máxima a ser obtida por 

cada projeto (quantidade de integrantes x 100), foram criadas escalas intervalares similares a 

apresentada no Quadro 12.  

 Quadro 12 - Escala de Sucesso dos Projetos 

Nível de Sucesso Escala  

Insucesso             0-20% 

Quase Insucesso 21%  à 40% 

Sucesso Parcial 41% à 60% 

Quase Sucesso Total 61% à 80% 

Sucesso Total 81% à 100 

Fonte : Elaboração própria 

Para determinar a associação existente entre o sucesso dos projetos na opinião dos 

respondentes e a adoção das práticas ágeis de gerenciamento e desenvolvimento de software, 

também segundo uma visão dos respondentes, utilizou-se o coeficiente correlação  (rho) de 

Spearman (SPIEGEL, 2005), também conhecido como o coeficiente de correlação ordinal, 

pois mede a intensidade da relação entre variáveis ordinais. O método baseia-se no ranking 

dos valores coletados em seu conjunto, não nos valores propriamente ditos, sem fazer 

nenhuma suposição sobre a distribuição de freqüências das variáveis. Não requer que a 

relação entre as variáveis seja linear e nem que as variáveis sejam medidas em intervalos de 

classe.  
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A fórmula de cálculo do coeficiente ρ de Spearman (SPIEGEL, 2005) é dada por: 

 

     (3.1) 

Onde: 

di = a diferença entre cada posto de valor correspondentes de x e y, e  

n = o número dos pares dos valores.  

 

O valor de  varia entre -1 e 1,  e quanto mais próximo estiver desses extremos maior 

será a correlação entre as variáveis. Uma correlação positiva entre duas variáveis indica que 

ambas crescem nos mesmo sentido, enquanto que uma correlação negativa indica que as 

variáveis crescem em sentidos contrários, ou seja, o aumento de uma das variáveis 

corresponderá a diminuição da outra. O cálculo da correlação de Spearman foi realizado 

utilizando o software PASW® 18 (release 18.0.0).     

 

3.4.2.3 Elaboração do instrumento de coleta 

O instrumento de coleta utilizado, para essa segunda pesquisa de campo, foi um questionário 

estruturado, que se caracteriza por uma série de questões apresentadas ao respondente por 

escrito e que devem ser respondidos sem a presença do investigador. No questionário 

estruturado ou fechado, o respondente limita suas respostas as escolha de uma das alternativas 

apresentadas para cada questão.  

Dentre os cuidados que devem ser observados no momento da confecção do 

questionário destacam-se a elaboração das questões, a ordem de apresentação das 

mesmas, a estética geral do documento, bem como a quantidade de questões a serem 

respondidas. O questionário deve ser limitado em extensão em finalidade. Se for 

muito longo, causa fadiga e desinteresse; curto demais, corre o risco de não oferecer 

suficientes informações .(MARCONI E LAKATOS, 2002).   

Assim como na entrevista, a ordem de apresentação das questões do questionário 

também deve seguir um dos modelos apresentados por Runeson e Host (2008) e descritos na 

Seção 3.5.1.2. Conforme sugerido por Marconi e Lakatos (2002), para esta pesquisa, foi 

utilizada a técnica de funil, onde se inicia o questionário com questões gerais e aos poucos, 

caminha-se para questões específicas.  



81 

 

Marconi e Lakatos (2002) destacam uma série de vantagens na utilização do 

questionário, entre elas uniformidade na avaliação, mais tempo e escolha de hora, para 

responder, respostas mais rápidas e precisas e menos risco de distorção pela não influência do 

entrevistador. Já como desvantagens, as autoras destacam, o grande número de perguntas sem 

respostas, devolução tardia prejudicando o andamento do trabalho, dúvidas de interpretação, 

podem levar a erros no preenchimento e a exigência de um universo mais homogêneo. Outro 

ponto de desvantagem, que é consenso entre pesquisadores, (VERGARA, 2009 ; MARCONI 

e LAKATOS, 2006)  é a baixa taxa de retorno dos questionários enviados.  

O questionário foi desenvolvido em um documento utilizando o programa Microsoft 

Word 2007 e sua estrutura geral pode ser visualizada na Ilustração12.  

 

Ilustração 11 - Estrutura do instrumento de coleta dos dados 

 

Conforme pode ser observado, o instrumento foi estruturado em quatro partes, cuja 

composição será descrita a seguir. 

 Parte I – Para fins de caracterização da população, foram solicitados os seguintes 

dados pessoais dos entrevistados: nome completo, nome em citações, email, sexo, 

faixa etária, formação, curso, instrução onde obteve o maior grau, e caso ainda 

estivesse cursando o terceiro grau, a instituição onde estuda e as disciplinas que já 

cursou.  Exceto nome, nome em citações e email, as demais questões foram todas 

objetivas. 
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 Parte II – Para fins de caracterização do projeto e avaliação do seu sucesso foram 

elaboradas as seguintes questões: a questão Q01 avalia o sucesso do projeto na opinião 

dos respondentes, utilizando para isso uma escala Likert (TROCHIM, 2006) de 5 

pontos (0-4), onde o projeto poderia ser avaliado como Insucesso, Quase Insucesso, 

Sucesso Parcial, Quase Sucesso Total e Sucesso Total;  a questão Q02 identifica os 

critérios considerados para se determinar o sucesso do projeto. Esses critérios foram os 

mesmos utilizados por Villas Bôas (2005) e Lazarevic (2003) nos instrumentos de 

coleta de dados utilizados em seus estudos; a Q03 e Q04 identificam o papel funcional 

e da Q05 a D30 é o sucesso de projeto de acordo com a adequação dos mesmos a 

fatores críticos de sucesso de projetos ágeis. A construção das questões de Q05 a Q30 

foi baseada nos atributos de sucesso definidos por Chow e Cao (2007) associados aos 

fatores de sucesso identificados em sua pesquisa. Para ter acesso a relação dos 

atributos de sucesso traduzidos para português, verificar o Apêndice G. Como os 

atributos definidos por esses autores eram genéricos para projetos ágeis, e o foco desse 

estudo são projetos Scrum, alguns fatores foram adaptados para a realidade desse tipo 

de projeto.  

 Parte III - Corresponde à tradução para português do TRSPI, ferramenta criada por 

Belbin (1981) e descrita na Seção 2.2.11, para identificação do perfil comportamental 

do indivíduo. Cada questão apresenta uma situação de trabalho em equipe, onde se 

deve distribuir um total de 10 pontos entre as 7 sentenças que compõem cada questão, 

podendo distribuir esse valor entre várias sentenças, e, nos casos extremos, pode-se 

distribuir os pontos em todas as sentenças ou em uma única.  

 Parte IV - Corresponde à identificação das preferências por atividades técnicas dos 

profissionais de informática. Essa parte do questionário está fora do escopo desta 

pesquisa, sendo parte integrante de outro estudo, que está sendo conduzido em 

paralelo a esse. A inclusão desta parte não influencia a validade da pesquisa e se 

justifica pelo método de pesquisa “omnibus” ou “carona” muito utilizado nas ciências 

sociais. 

Um ponto a ser esclarecido é que, para as questões Q1 e de Q5 a Q30, a escolha por 

uma escala Likert (TROCHIM, 2006) de 5 pontos recaiu no fato de a escala de três pontos 

restringir muito o campo de resposta, fazendo com que, na maioria das vezes, para não fazer 

um julgamento extremo, o respondente opte por escolher valores intermediários, enquanto 
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que a escala de 7 pontos, abre muitas opções de julgamento, dificultando para o respondente 

identificar qual seria a diferença real existente entre itens subseqüentes da escala. 

Antes de sua aplicação, o questionário passou por um pré-teste, onde alguns 

exemplares foram distribuídos, para uma pequena população escolhida. Segundo Marconi e 

Lakatos (2002), através do pré-teste é possível identificar possíveis falhas existentes, 

referentes à inconsistência ou complexidade das questões, ambigüidade ou linguagem 

inacessível, perguntas supérfluas, questões desordenadas ou muito numerosas. Após a 

aplicação do pré-teste, o questionário foi reformulado levando em conta a análise da 

população respondente. Vale salientar que a população que realizou o pré-teste ficou 

automaticamente fora da população que será alvo do estudo, conforme orientação de Marconi 

e Lakatos (2002). 

O pré-teste fornece um maior rigor à pesquisa e possibilita verificar se o questionário 

apresenta três características importantes: 

 Fidedignidade – possibilidade de ser aplicado por outra pessoa, obtendo os 

mesmos resultados; 

 Validade – os dados são necessários à pesquisa; 

 Operatividade – possui um vocabulário acessível e significado claro. 

Para o pré-teste foram distribuídos 5 questionários, dos quais 4 foram para Scrum 

Masters entrevistados na primeira fase da pesquisa e 1 exemplar para um revisor. Os 

questionários foram distribuídos via email, com um texto explicando a real importância do 

pré-teste e convidando-os a participar. Dos cinco questionários distribuídos, apenas 4 foram 

retornados, sendo 3 Scrum Masters e 1 revisor.  Todas as observações acerca do questionário 

foram cuidadosamente avaliadas pelo pesquisador, gerando algumas alterações de conteúdo e 

forma na versão final utilizada. Uma versão do questionário aplicado as equipes de software 

pode ser vista no Apêndice C. 

 

3.4.2.4 Coleta dos dados 

 

A coleta de dados realizou-se entre os dias 27/07/2009 à 07/08/2009, através de distribuição 

dos questionários, para equipes de desenvolvimento de software que utilizam Scrum e foram 

selecionadas para fazer parte da pesquisa. A coleta envolveu a distribuição de 65 
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questionários, a profissionais distribuídos em 11 projetos de 9 empresas. Podia-se avaliar mais 

de um projeto da mesma empresa, assim como um respondente poderia ter participado de 

mais de uma equipe de projeto, onde cada projeto foi avaliado separadamente. 

Geralmente, os questionários são enviados pelo correio, entregues por um portador, 

enviados por email ou utiliza-se um site na internet para a confecção dos questionários, 

enviando, em seguida, o link por email para os participantes da pesquisa.Vergara (2009) 

ressalta que o questionário deve conter um número de questões suficiente para levantar as 

informações necessárias na pesquisa, mas que não canse o respondente. Nesse estudo, optou-

se por realizar a coleta de dados de forma não presencial, onde os questionários impressos 

eram entregues aos entrevistados, e entre 5 e 7 dias devolvidos respondidos. Com isso, 

objetivou-se alcançar um maior índice de retorno, visto ser esse um dos principais problemas 

observados, nesse tipo de coleta de dados.   

 
 Ilustração 12 - Procedimento de distribuição e coleta dos questionários 

Fonte: Elaboração própria, baseado em França (2009, p.61) 

 

O processo de coleta de dados seguiu os mesmos passos da pesquisa desenvolvida por 

França (2009), conforme apresentado na Ilustração 13 e descritos a seguir: 

1. Imprimir os questionários elaborados na fase de Elaboração do Instrumento de 

Coleta, de acordo com a quantidade informada por cada Scrum  Master; 

2. Assegurar a adesão das equipes de projeto selecionadas para participar dessa 

segunda fase, através de um contato com o Scrum Master, onde se deve combinar a data de 

entrega e de retorno dos questionários respondidos, bem como confirmar a participação dos 

mesmos na pesquisa;  
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3. Na data combinada, realizar a entrega dos questionários impressos aos Scrum 

Master de cada equipe, reforçando a data em que os mesmos deverão ser retornados 

respondidos;  

4. Os questionários serão respondidos pelos membros das equipes de projeto que 

fazem parte da amostra desta pesquisa de campo;  

5. Dois dias antes da finalização do prazo de retorno dos questionários, estabelecer 

um contato com os Scrum Masters, a fim de verificar se existe alguma dúvida sobre os 

questionários e confirmar a data de entrega dos mesmos; 

6. Recolher os questionários respondidos. 

Apesar do processo de coleta padrão adotado ter sido a distribuição de questionários 

impressos às equipes de projeto Scrum, para três projetos específicos, houve a necessidade de 

gerar uma versão digital dos questionários, visto que os componentes, apesar de terem 

trabalho no projeto, não se encontravam mais na empresa e em alguns casos, haviam mudado 

para outro estado. Os questionários digitais foram respondidos e enviados diretamente para o 

email da pesquisadora, que realizou a impressão dos mesmos, juntando-os aos demais 

coletados para aquele projeto.  

Outro ponto que fugiu ao processo de coleta padrão diz respeito à quantidade de 

contatos que deveriam ser realizados com o Scrum Masters. Segundo o processo haveria um 

contato inicial, para marcar dia, hora e local e outro contato, dois dias antes do prazo de 

recolhimento, para esclarecer dúvidas e lembrar a data de entrega. Porém, devido ao atraso de 

alguns respondentes na entrega dos questionários, foram necessários vários contatos, todos 

via email, a fim de garantir o retorno em tempo hábil.   

Após a recepção de todos os questionários distribuídos, pôde-se ter um panorama geral 

do índice de resposta dos questionários, conforme mostra o Quadro 13. 

Quadro 13 - Distribuição dos questionários 

Questionários da pesquisa Total    % 

Total de questionários distribuídos 65 100% 

Total de questionários respondidos 62 95,38% 

Total de questionários devolvidos não respondidos 1 1,54% 

Total de questionários devolvidos rasurados 1 1,54% 

Fonte: Elaboração própria 
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3.4.2.5 Tratamento e análise dos dados  

Na medida em que os questionários respondidos eram recolhidos, todo o material 

coletado era organizado, acrescentando na primeira página de cada questionário a empresa a 

que o projeto analisado pertencia. Em seguida, era realizada uma leitura em diagonal dos 

questionários, a fim de validá-los, verificando se houve questões não respondidas e/ou rasuras 

nas respostas das questões. 

A validação dos questionários foi realizada através de alguns critérios, baseados nos 

critérios utilizados por França (2009) em seu estudo. Os critérios a serem utilizados são 

listados a seguir: 

1. Questionários sem o preenchimento dos campos papel no Scrum seriam anulados; 

2. Seriam anulados também os questionários com mais de 10% das questões não-

respondidas ou rasuradas; 

3. Para as questões não-respondidas ou rasuradas, quando dentro da faixa dos 10%, 

foi considerado o menor valor possível para o quesito; 

Todos os dados coletados foram tabulados utilizando para isso o Microsoft Office 

Excel 2007
11

, possibilitando, através de sucessivas análises, identificar coincidências e 

diferenças, encontrar relações e contradições e, à luz dos conceitos já estudados, obter 

conclusões sobre a pergunta de pesquisa definida na Seção 1.3. 

O instrumento de pesquisa utilizado era composto por quatro partes distintas, que 

objetivavam coletar dados sobre diferentes aspectos do projeto:  

 Parte I – Através da análise dos dados fornecidos foi possível realizar a 

caracterização da população, quanto a faixa etária, escolaridade e sexo dos 

respondentes; 

 Parte II - Através da análise dos dados foi possível identificar o papel 

desempenhado pelo respondente no projeto Scrum Master, bem como fazer uma 

avaliação do sucesso do projeto, tanto através da opinião dos componentes da 

equipe, como pela caracterização do projeto, através da adequação do mesmo a 

uma lista de fatores críticos de sucesso de metodologias ágeis. A questão Q01 

avalia o sucesso do projeto na opinião dos respondentes, a Q02 identifica os 

critérios considerados para se determinar o sucesso do projeto, a Q03 e Q04 

identificam o papel funcional e da Q05 a D30 é avaliado o sucesso de projeto de 

                                                 
11

 Maiores informações: http://www.microsoft.com/portugal/pe/products/office-2007-products/excel.mspx 
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acordo com a adequação dos mesmos a fatores críticos de sucesso de projetos 

ágeis. 

 Parte III - Corresponde à tradução para português do TRSPI, ferramenta criada por 

Belbin (1981) e descrita na Seção 2.2.10. As respostas de cada questionário foram 

tabuladas e posteriormente comparadas com o quadro de normas criado a partir 

dos dados da pesquisa, conforme apresentado na Seção 4.1.4. 

 Parte IV - Corresponde à identificação das preferências por atividades dos 

profissionais de informática. Essa parte do questionário é parte integrante de outro 

estudo que está sendo conduzido em paralelo a esse, não sendo, portanto analisado. 

Para a verificação da adequação das equipes de projeto analisadas ao modelo analítico 

proposto por esse estudo, para cada interseção entre perfil Belbin (1981) e papel funcional, foi 

atribuído 1 ponto para cada ocorrência daquela interseção na equipe. Por exemplo, no Projeto 

1, para o papel Scrum Master existem 2 Implementers, dessa forma, na intersecção entre 

Scrum Master e Implementers do Projeto 1, será atribuída a pontuação 2, além do símbolo de 

soma (+), indicando ser um associação que está de acordo com o modelo proposto. 

 O mesmo foi feito para associações negativas, onde foi acrescentada, além da 

pontuação, o símbolo de subtração (-) e para associações neutras, em que no modelo não 

existe uma relação do papel funcional com aquele perfil Belbin, foi acrescentada a pontuação 

e o número (0).  Ao final, foram calculados os valores totais e percentuais referentes a 

associações positivas, negativas e neutras. 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

As principais limitações dizem respeito ao método e ao tipo de amostragem. 

O método de pesquisa qualitativo, por se basear nos relatos e opiniões dos 

entrevistados e na análise do pesquisador, por mais que se tente manter a imparcialidade, 

poderá sofrer as limitações e influências dos valores humanos de cada indivíduo. 

 Neves (1996) enumera uma série de problemas relacionados à pesquisa qualitativa: 

utilização da linguagem na expressão de idéias, o que pode gerar erros de interpretação; coleta 

e análise de dados extremamente trabalhosa e individual; métodos de análise e convenções 

não são bem definidos.  Para garantir rigor à pesquisa qualitativa, Bradley e Herbert (1993, 

apud  NEVES, 1996) recomenda o uso de quatro critérios: conferir a credibilidade do material 

investigado, zelar pela fidelidade do processo de transcrição que antecede a análise, 
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considerar os elementos que compõem o contexto e assegurar a possibilidade de confirmar 

posteriormente os dados pesquisados.  

O tipo de amostragem por acessibilidade, utilizados na segunda fase da pesquisa, por 

ser não-probabilístico, e não fazer uso de formas aleatórias de seleção, torna impossível à 

aplicação de fórmulas estatísticas para o cálculo da amostra, podendo levar a erro na seleção 

da população amostral. Conseqüentemente, isto coloca uma ameaça à validade externa da 

pesquisa, ou seja, na capacidade de generalizar os dados mesmo para a população original. 

Outra limitação, na segunda fase da pesquisa, foi a dificuldade em conseguir acesso a 

todos os membros da equipe, visto que foram analisados projetos já finalizados, e, em alguns 

casos, a equipe não estava mais trabalhando no mesmo projeto, ou até mesmo, alguns 

profissionais  já não faziam mais parte do corpo de funcionários da empresa. No caso do 

Product Owner, por ser um representante do cliente, geralmente não se encontra na empresa 

desenvolvedora do software, o que dificultou o acesso ao mesmo. 

A taxa de retorno de questionários respondidos também foi uma preocupação da 

segunda fase do estudo, visto que, experiências anteriores mostram a dificuldade em obter 

retorno de questionários de profissionais da área de Desenvolvimento de Software. Para 

minimizar a ocorrência desse fato, foram utilizados questionários impressos já se levando em 

conta as informações passadas pelo Scrum Master, dentre elas a quantidade de profissionais 

que poderiam responder à pesquisa, além de se estabelecer uma data para retorno dos 

questionários e, durante a pesquisa, manter o contato por email com os Scrum Masters, a fim 

de acompanhar a aplicação e cobrar o retorno do questionário.
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4. RESULTADOS  

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados alcançados tanto na primeira fase da 

pesquisa, onde foram realizadas entrevistas com dezesseis Scrum Masters de empresas de 

Recife-PE, como os alcançados na segunda fase da pesquisa, onde foram aplicados 60 

questionários em equipes de projeto de desenvolvimento de software que utilizam Scrum  na 

condução de seus projetos.  

Para isso, o capítulo está organizado da seguinte forma: primeiramente será 

apresentado o modelo que relaciona os papéis funcionais Scrum com perfis comportamentais 

definidos por Belbin (1981); em seguida serão mostrados os resultados obtidos através da 

pesquisa de campo, onde será possível analisar a composição funcional das equipes que 

participaram da pesquisa, os perfis comportamentais dos integrantes que compõem essas 

equipes, e o sucesso dos projetos.  Desta forma, será possível realizar uma correlação entre o 

sucesso do projeto e os fatores críticos de sucesso analisados. Por fim, serão mostrados alguns 

resultados secundários, que apesar de não estarem diretamente relacionados ao objetivo 

principal da pesquisa, merecem ser considerados.  

 

 

4.1 TRADUÇÃO DAS IMPRESSÕES DOS SCRUM MASTERS EM UM 

MODELO COMPORTAMENTAL 

 

Esta Seção apresenta os resultados da Análise de Conteúdo realizada nos relatos das 

entrevistas com os Scrum Masters sobre a composição de equipes Scrum. A partir das 

impressões passadas pelos Scrum Masters sobre os papéis funcionais que compõem, na 

prática, uma equipe Scrum, e as principais habilidades necessárias para o desempenho desses 

papéis associadas ao arcabouço teórico obtido através da revisão bibliográfica, foi criando um 

modelo, para caracterização do perfil comportamental dos papéis que compõem uma equipe 

Scrum. Através desse modelo será possível identificar quais papéis em time de Belbin (1981) 

são mais adequados, para desempenhar o trabalho realizado em uma equipe Scrum. Os 

resultados dessa pesquisa serão mostrados a seguir. 
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4.1.1 Caracterização dos Sujeitos da Pesquisa 

 

A pesquisa contou com um total de 16 participantes de 9 empresas de consultoria e 

desenvolvimento de software de Recife-PE. Dos 16 entrevistados, 14 eram do sexo masculino 

e  2 do sexo feminino. Com relação ao tempo de experiência na utilização de Scrum, os Scrum 

Masters possuem no máximo 3 anos de experiência, o que corresponde exatamente ao tempo 

que o Scrum passou a ser adotado pelas empresas de Recife, conforme relatado em várias 

entrevistas. Dentre os 16 entrevistados, estão pessoas de referência na área, responsáveis pelo 

estudo e implantação de Scrum nas empresas do Porto Digital (PORTO D, 2009), pessoas 

essas, citadas pelos outros entrevistados quando questionados a respeito da motivação em 

começar a utilizar Scrum. Esse pouco tempo de experiência dos profissionais entrevistados na 

utilização de Scrum está de acordo com o fato de que os métodos ágeis são realmente recentes 

e sua popularização só ocorreu a partir da publicação do Manifesto Ágil ( BECK et al, 2001) 

em 2001, quando tanto a academia como a indústria voltaram seus olhos para essa nova 

filosofia de desenvolvimento de software.  

O Quadro 14 apresenta a quantidade de projetos em que cada Scrum Master 

entrevistado atuou, bem como, quantos desses projetos, na opinião dos entrevistados, 

alcançaram o sucesso. Conforme já mencionados, para garantir a confidencialidade da fonte, 

os Scrum Masters entrevistados serão aqui identificados como SM1, SM2 até SM16.   

 
Quadro 14 - Quantidade de projetos em que os Scrum Masters  atuaram 

 

  Fonte: Elaboração própria, a partir dos relatos das entrevistas 

 

 

Entrevistados Projetos em que Atuou Projetos de Sucesso Percentual de Sucesso 

SM 1 30 28 93% 

SM 2 4 3 75% 

SM  3 4 4 100% 

SM  4 6 4 67% 

SM  5 10 8 80% 

SM  6 5 4 80% 

SM  7 9 8 89% 

SM  8 2 2 100% 

SM  9 6 6 100% 

SM  10 3 3 100% 

SM  11 4 4 100% 

SM  12 3 3 100% 

SM  13 4 3 75% 

SM  14 2 2 100% 

SM  15 2 2 100% 

SM  16 6 4 67% 
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Pode-se observar que a taxa de sucesso dos projetos cujos entrevistados atuaram é 

considerada bastante alta, estando entre 67% e 100%. Porém, como a amostra é pouco 

expressiva e está se considerando apenas a visão de um componente da equipe, o resultado 

obtido, nesse momento, não pode ser considerado relevante. O objetivo principal é apenas 

registrar o achado, para posterior comparação com os resultados a serem obtidos na segunda 

fase dessa pesquisa. 

A quantidade de componentes das equipes em que os Scrum Master entrevistados 

atuaram variou de 4 à 13 integrantes, incluindo o Product Owner e o Scrum  Master, sendo a 

maioria das equipes, em média, composta por 6 integrantes.  

 

4.1.2 Composição Funcional de Equipes Scrum 

É consenso na literatura pesquisada que equipes Scrum são compostas pelo Scrum 

Master, pelo Product Owner e pelo Team, cujas principais atribuições foram descritas na 

Seção 2.1.2. No entanto, através da análise dos dados obtidos nas entrevistas, foi possível 

identificar que, na prática, o Team Scrum é composto de uma série de papéis funcionais 

necessários para que esse time seja uma equipe multifuncional, reunindo talentos, habilidades 

e conhecimentos, que juntos trabalham em busca de atingir os objetivos finais do projeto.  

O Quadro 15 apresenta os papéis funcionais citados pelos entrevistados, bem como a 

quantidade de entrevistados que citaram aquele papel, como fazendo parte do seu Team 

Scrum. Fazer parte do time significa estar presente nas reuniões diárias, compartilhar 

atividades e sentir-se responsável pelo alcance dos objetivos finais do projeto. Alguns papéis, 

apesar de terem sido citados, não fazem parte de todo o projeto, participando apenas em 

momentos específicos como é o caso do SQA, CM, Arquiteto. O papel do gerente de projetos, 

apesar de ter sido citado, também não pode ser considerado membro da equipe Scrum, por se 

tratar de um papel responsável pelo gerenciamento de toda a área de desenvolvimento de 

software ou parte dela, não possuindo atribuições específicas em nenhuma equipe de 

desenvolvimento. Observa-se que todos os entrevistados citaram o papel funcional 

Desenvolvedor e 12 citaram Designer, não sendo esse último citado apenas pelas empresas 

que atuam como Fábricas de Software e, na maioria das vezes, já recebem os modelos das 

telas definidos. A identificação desses papéis funcionais é de suma importância para essa 

pesquisa, pois para se traçar uma relação entre os papéis Scrum e perfis comportamentais de 
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Belbin faz-se necessário entender como a equipe Scrum é composta e quais as principais 

habilidades necessárias para se fazer parte desse time. 

 Quadro 15 - Perfis funcionais citados 

 

                                               
         

     Quadro 16 - Perfis selecionados 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das entrevistas           Fonte: Elaboração própria, a partir das entrevistas 

 

Com base nos papéis funcionais levantados e presentes no Quadro 15, foram 

selecionados os papeis funcionais que irão representar a equipe Scrum que será utilizada nesse 

estudo, para realizar a associação com os papéis em time de Belbin. Para selecionar os papéis 

foram utilizados os seguintes critérios: 

 Excluíram-se os papéis que, conforme, informado nas entrevistas, não participam 

de todas as etapas do projeto: SQA, SM, gerente de projetos; 

 Unificar papéis com atribuições semelhantes: engenheiro de teste e testador, 

engenheiro de usabilidade e Designer; 

 Segundo informado, os líderes de equipe e os arquitetos ou fazem parte do 

desenvolvimento ou assumem o papel de Scrum Master. Dessa forma, para fins 

desse estudo, os papéis de líder de equipe e arquiteto foram unificados ao papel 

de Scrum Master; 

 Acrescentaram-se os papéis Scrum Master e Product Owner, que possuem 

participação fundamental em equipes Scrum. 

A aplicação dos critérios acima resultou na composição funcional apresentada no 

Quadro 16. Esses papéis funcionais farão parte da equipe base desse estudo, para a criação do 

modelo a ser proposto.  

Perfis Funcionais Citações 

Desenvolvedor 16 

Designer 12 

Gerente de projeto 6 

CM 4 

SQA 4 

Testador 4 

Analista de Negócio 3 

Engenheiro de Teste 2 

Engenheiro de 

Usabilidade 2 

Líder de Equipe 2 

Arquiteto 1 

Perfis Funcionais Citações 

Desenvolvedor 17 

Designer 14 

Testador 6 

Analista de Negócio 3 

Scrum Master 16 

Product Owner 16 
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Outro ponto de destaque nas entrevistas foram as questões relacionadas à sobreposição 

e ao balanceamento de papéis funcionais dentro da equipe. Dentre os Scrum Masters 

entrevistados, todos afirmaram haver a necessidade de sobreposição de papéis dentro do time, 

ou seja, um mesmo indivíduo hora pode atuar como desenvolvedor e em um segundo 

momento como testador. Alguns Scrum Masters, também atuaram no time como 

desenvolvedores, em certas situações e é comum os analistas de negócio atuarem como 

testadores ao final do projeto.  

Já o balanceamento de papéis funcionais dentro da equipe não é uma prática muito 

comum na composição das equipes dos projetos em que os Scrum Masters atuaram. Dos 16 

entrevistados, apenas 2 relataram que existe essa preocupação no momento da composição da 

equipe, mas ainda assim, não empregam nenhuma técnica formal para realizar esse 

balanceamento.  

Como Scrum é algo relativamente novo nas empresas de Recife-PE, em sua grande 

maioria, as equipes que, atualmente, desenvolvem projetos com Scrum já existiam antes e 

muitas delas já haviam atuado em outros projetos da mesma empresa, utilizando metodologias 

tradicionais. Para a transição do modelo tradicional para o ágil, apenas foram realizadas as 

adequações necessárias que possibilitasse a aplicação das práticas do Scrum.  

 

4.1.3 Principais Habilidades de uma Equipe Scrum 

Outra lacuna encontrada na literatura referente a Scrum são as principais 

características associadas aos papéis Scrum  Master, Product Owner e Team. Apesar de ter 

sido possível identificar através da revisão bibliográfica as principais atribuições desses 

papéis, conforme descrito na Seção 2.1.2, não foi possível identificar todas as habilidades 

necessárias para desempenhá-los, tendo de inferi-las a partir das atividades. 

Dessa forma, além do levantamento dos papéis funcionais que estão presentes no 

Team Scrum, as entrevistas realizadas com os Scrum Masters também buscaram identificar, 

de acordo com suas experiências e vivências em equipes Scrum, quais seriam as principais 

habilidades necessárias para se desempenhar satisfatoriamente os papéis de Scrum Master, 

Product Owner e compor um Team. As habilidades levantadas, para cada papel Scrum, serão 

exemplificadas, através de trechos extraídos das entrevistas e apresentadas no Quadro 17.  
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Quadro 17 - Trechos de entrevistas com Scrum Masters sobre habilidades necessárias para um bom Scrum 

Master 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir do relato das entrevistas 

 

O Quadro 18 mostra uma consolidação das principais habilidades necessárias para que 

um Scrum Master consiga exercer suas atividades adequadamente. Vale salientar que, para se 

chegar a essa lista, primeiramente foram categorizadas todas as habilidades que iam sendo 

Quais são as principais habilidades importantes para um bom Scrum Master?  

“Ele deve ser uma referência para as pessoas da área e da equipe dele.[...] tem de dar exemplo tem de ter 

iniciativa, tem de saber liderar, liderar é ouvir é respeitas as pessoas, e fundamentalmente, ter o conhecimento 

técnico junto aquelas pessoas que ele representa”. Scrum Master 1 

 

“Uma pessoa que tenha liderança e que saiba gerir pessoas bem.” Scrum  Master 3 

 

“...então, ele tem de conhecer bastante Scrum Master, e tem de ter também a questão da liderança, é 

importante e ele tem de ter condições de poder resolver os impedimentos...” Scrum Master 4 

 

“Além de disciplina, comprometimento, pró-atividade, principalmente liderança, ele vai estar tratando 

diariamente com impedimentos, pois as pessoas todos os dias nas reuniões diárias estarão levantando 

problemas e ele tem de ser mediador, estar resolvendo conflito, estar correndo atrás de ver as coisas, ou seja 

extremamente pró-ativo também.[...] uma outra habilidade do Scrum Master é ser um cara que goste de 

processo, porque ele tem de estar de olho se o Scrum Master estar rodando bem, então ele tem de gostar dessa 

disciplina...”    Scrum Master 5 

 

“Eu acho que o Scrum Master precisa ser um excelente negociador[...], ele precisa ser um líder servidor,[...] 

se o cara não for bom, não retirar os impedimentos do time, não preparar o terreno para o time, o time vai 

falhar... Ele precisa ser um excelente comunicador, ele precisa saber falar em público,[...] ,nas reuniões ele 

tem de saber mediar os conflitos, tem de ser um bom resolvedor de conflitos..” Scrum Master 6 

 

 “... tem de saber comunicar tem de ser pró-ativo, tem de saber delegar, ele tem de ser rápido no momento que 

aparecer um impedimento...” Scrum Master 7 

 

“Liderança, capacidade de comunicação, ele tem de saber se colocar no lugar da equipe e perceber as 

dificuldades que ela tem, tem de ser um cara que está sempre presente para resolver os problemas que a 

equipe tem, tem de ter aquela idéia do líder servidor” Scrum Master 8 

 

“A visão que eu tenho do Scrum Master é de um líder servidor, ele não está ali para dar ordem, ele é o único 

empregado do time, ele está ali para servir ao time no que o time precisar...” Scrum Master 9 

 

“Acho que a questão da comunicação, ter esse papel de facilitador e de liderança também, liderança de fazer 

com que as pessoas escutem o que ele está falando. Tem muito a ver com a questão de líder servidor.” Scrum 

Master 14 

 

“...ser um cara responsável, organizado e não importa que ele seja um bom desenvolvedor, um bom cara 

técnico, o que importa é que ele saiba resolver os problemas que o time está passando e ser um bom 

negociador.” Scrum Master 15 
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citadas pelos entrevistados. Em seguida, as habilidades que representavam sinônimos foram 

unificadas, aplicando-se em seguida, o critério de representatividade, para selecionar àquelas 

que foram mais citadas nas entrevistas.  Para selecionar as habilidades mais citadas, foram 

consideradas àquelas que apareceram no mínimo em 8 entrevistas, ou seja,  50%  ou mais dos 

entrevistados consideram aquela uma habilidade importante. 

 As habilidades levantadas nas entrevistas foram confrontadas com as atribuições do 

Scrum Master encontradas na literatura, a fim de identificar novas habilidades que não 

tivessem sido levantadas, comparar as atribuições com as habilidades listadas, a fim de 

identificar conformidade, garantindo maior confiabilidade aos resultados da análise.  

 

Quadro 18- Relação de habilidades do Scrum Master 

Habilidades citadas nas entrevistas Habilidades consolidadas 

 Referência para a área 

 Referência para a equipe 

 Iniciativa (pró-atividade) 

 Domina Scrum 

 Guia 

 Liderança 

 Líder-servidor 

 Reconhecimento da equipe 

 Influente 

 Sabe gerir pessoas 

 Comunicador 

 Resolvedor de problemas 

 Disciplina 

 Comprometido 

 Mediador 

 Resolvedor de Conflitos 

 Negociador 

 Incetivador do time 

 Saber delegar 

 Organizado 

 Observador 

 Referência para a equipe 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Domina Scrum 

 Comunicador 

 Mediador 

 Resolvedor de conflitos 

 Resolvedor de problemas (obstáculo) 

 Negociador 

 Incentivador da equipe 

 Protetor do Time 

 Rápido na tomada de decisão 

 Disciplinado 

 Saber delegar 

   Fonte: Elaboração própria, a partir dos relatos das entrevistas 

 

A lista de habilidades do Quadro 18 constitui o que se espera encontrar no 

profissional, que exerce o papel de Scrum Master. Em suma, quanto mais das habilidades 

listadas forem encontradas no profissional, maior inclinação o mesmo terá para assumir o 

papel de Scrum Master e desempenhar as atividades demandadas por esse papel.  

O mesmo procedimento foi realizado para se identificar as principais habilidades do 

Product Owner (PO). O Quadro 19 apresenta trechos das entrevistas que apresentam as 
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principais habilidades desse papel. Foram selecionadas apenas algumas respostas, a fim de 

exemplificar a opinião dos entrevistados, evitando-se tonar repetitivo, visto que existe 

consenso em relação a maioria das habilidades desse papel.    

 

 Quadro 19 - Trechos das entrevistas com Scrum Masters  sobre habilidades do Product Owner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos relatos das entrevistas 
 

A partir das entrevistas, foi possível identificar as principais habilidades associadas a 

um Product Owner e, seguindo o mesmo processo de categorização e comparação com a 

literatura, realizado para o Scrum Master, foi possível obter, primeiramente, a lista de 

habilidade citadas nas entrevistas e, após o confronto com as atividades desenvolvidos por um 

PO numa equipe Scrum, descritas na Seção 2.1.2, foi possível definir a lista de habilidades 

consolidadas, apresentada no Quadro 20.  

 

 

 

 

 

 

Quais são as principais habilidades importantes para um bom Product Owner?  

“Além das características naturais que é ser visionário, ter compreensão de como é, para onde estar indo o 

mercado...” Scrum  Master 1 

 

“...mais da visão do negócio de ver o que é bom para o negócio, ter a longo prazo um planejamento, do que 

deve fazer nas próximas Sprints, ter uma visão do que é bom entrar  no projeto, saber priorizar.” Scrum  

Master 2  

 

“...tem de conhecer bastante do produto.” Scrum  Master 4 

 

“Ele tem de ser extremamente participativo[...],entender o que é o Scrum Master, ele precisa entender como 

a metodologia funciona para que o projeto consiga rodar, senão fica muito difícil.”  Scrum  Master 5  

 

“O PO também precisa ser um bom negociador[...], um bom comunicador, e ele precisa entender bastante 

de Scrum.”. Scrum  Master 6 

 

“[...]que ele tem de conhecer muito bem do negócio, saber conseguir valorar muito bem o que está entrando 

no backlog e tem de saber cobrar e ser um bom negociador. Scrum  Master 8 
 

“Uma pessoa com poder de negociação, responsabilidade, consciência no sentido de ter noção da realidade 

de ver quando uma coisa não é viável e não continuar insistindo naquilo...” Scrum  Master 10 

 

“...um bom negociador e teria de conhecer do negócio.” Scrum  Master 14 
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      Quadro 20 - Relação de habilidades do Product Owner  

Habilidades citadas nas entrevistas Habilidades consolidadas 

 Visionário  

 Entende do mercado 

 Entende do negócio 

 Tem planejamento 

 Sabe priorizar 

 Negociador 

 Organizado 

 Sabe o que quer 

 Disponível 

 Comunicador 

 Sabe dizer não 

 Responsável 

 Poder de Negociação 

 Decidido(sabe o que quer) 

 Tem visão de mercado 

 Organizado 

 Comunicador 

 Sabe priorizar 

 Conhecedor do negócio 

 Entende Scrum 

 Coerência na tomada de decisão 

 Sabe avaliar o produto entregue 

       Fonte: Elaboração própria, a partir dos relatos das entrevistas 

 

Por último, o mesmo procedimento foi aplicado para o papel Team Scrum, onde a 

parte das entrevistas, relativas à opinião dos Scrum Masters, acerca das habilidades 

necessárias, para se fazer parte do Team foi categorizada e consolidada no Quadro 22. 

Exemplos dos relatos dos Scrum Masters sobre as habilidades do Team Scrum podem ser 

acompanhados no Quadro 21.  

Tanto na literatura, como através das entrevistas, existe um consenso que o auto-

gerenciamento e a pró-atividade, seguidos pela comunicação são as características mais 

marcantes de um Team Scrum. O auto-gerenciamento e a pró-atividade estão ligados ao fato 

de que, em equipes Scrum, cada indivíduo deve ser capaz de selecionar suas atividades e 

determinar o tempo que irá necessitar para completá-las, organizando-se dentro desse prazo 

para realizar o que foi definido. Além disso, o profissional Scrum também precisa buscar 

conhecimentos e recursos necessários para a execução das suas atribuições, sem esperar que 

outros façam isso por ele.  

Esse consenso no discurso pode estar relacionado ao fato de que a literatura relativa ao 

Scrum também é lida ou apresentada, através de cursos, para aqueles que utilizam esse 

processo, principalmente os Scrum Masters, que precisam de um treinamento formal, para 

obter a certificação, e devem estar em constante atualização, por serem responsáveis por 

garantir a correta aplicação das práticas do Scrum pela equipe. Dessa forma, ao serem 

questionados a respeito das habilidades dos papéis Scrum, muitas vezes, a resposta não 

corresponde a um conceito próprio, criado a partir da observação da realidade e sim, conceitos 

adquiridos através da leitura de bibliografia acerca do assunto.    
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 Quadro 21 - Trechos de entrevistas com Scrum Masters sobre habilidades do Team Scrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3 Associação entre Papéis Funcionais e Perfis Comportamentais 
 

 

 

 

 

 

 

 

Já com relação à comunicação, existe certa confusão de conceitos, pois o fato do 

Scrum, com suas reuniões constantes, incentivar que os integrantes estejam sempre 

compartilhando informações, não impede um profissional mais introvertido de trabalhar em 

uma equipe Scrum, sendo necessário, porém, que o mesmo identifique e desenvolva uma 

forma confortável de se comunicar com o restante da equipe. Os trechos abaixo retirados das 

entrevistas esclarecem bem essa questão: 

“Tem de saber se comunicar bem, não pode ser também tão retraído, não que não 

possa ser tímido, que isso é uma característica pessoal, mas tem de procurar saber 

se comunicar entre as pessoas, não ficar só achando que vai poder programar 

sozinho. Realmente a equipe tem de ser o forte do projeto e não cada  desenvolvedor 

fazendo seu trabalho individualmente.”  Scrum  Master 8  

 
“Não acho importante todos serem comunicativos não... O Scrum acaba puxando 

isso de você, e o time aprende a se comunicar, não acho que o fato de ser tímido, 

impede de participar do time Scrum. Até porque um time todo comunicador, não ia 

dar certo, ia passar o tempo todo se comunicando...”  Scrum Master 3  

Quais são as principais habilidades para se trabalhar em um Team Scrum ? 

“Pró-atividade, é a principal, você nunca esperar soluções caírem do céu...” Scrum Master  1 

 

“Auto-organização e questão de motivação[...],porque se a pessoa estiver desmotivada, vai segurar as 

atividades por muito tempo. .” Scrum Master 3 

 

“A pessoa tem de ser disciplinada e entender a importância das reuniões do Scrum Master, de estar 

participando, ser comprometida, não está esperando que o gerente diga o que ela deve fazer ela tem de 

ser proativa, para estar identificando o que ela pode estar fazendo de melhor.” Scrum Master 5 

 

“...eu acho que essa parte de relacionamento, trabalho em equipe é primordial pra um cara que vai fazer 

parte de um time Scrum Master.” Scrum  Master 6 

 

“...seria interessante que as pessoas tivessem algumas características como pró-atividade, auto-gestão, 

iniciativa de fazer as coisas, tem ser muito bom em comunicação.” Scrum Master 7 

 

“Eu penso que é preciso que haja uma mescla de talentos, experiências e perfil [...].eu diria que uma 

habilidade importante para se trabalhar com Scrum Master é uma pessoa disposta a mudar...” Scrum  

Master 9 

 

“Tem de ser uma pessoa que conheça e esteja disposta a praticar o Scrum Master, ser uma pessoa pró-

ativa para resolver um eventual problema, tem uma boa comunicação, para saber expor as dificuldades 

que ele está passando, o que ele tem de pendência, e ser uma pessoa responsável também.” Scrum 

Master 15 
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Dessa forma, apesar da comunicação ter sido uma habilidade citada pela maioria dos 

entrevistados, não será uma habilidade associada a todos os perfis funcionais que compõem 

uma equipe Scrum, apenas aqueles cujas atribuições exijam contato constante com pessoas 

externas ao Team. 

A lista de habilidades levantadas através da análise das entrevistas foi confrontada 

com as atividades desempenhadas pelo Team e descritas na Seção 2.1.2, resultando na lista 

de habilidades consolidadas, apresentada no Quadro 16. Vale salientar que, nesse momento, 

está-se avaliando o Team Scrum, de uma forma geral, não entrando no detalhe da 

organização interna das atividades dentro da equipe. 

Quadro 22- Relação de habilidades do Team Scrum 

Habilidades citadas nas entrevistas Habilidades consolidadas 

 Pró-atividade 

 Auto-organização 

 Motivação 

 Auto-gerenciamento 

 Trabalho em equipe 

 Disciplina 

 Comprometimento 

 Comunicação 

 Maleabilidade 

 Adaptável a mudanças 

 Entender Scrum 

 Pró-atividade 

 Auto-gerenciamento 

 Comunicação 

 Trabalho em equipe 

 Disciplina 

 Comprometimento 

 

 

      Fonte: Elaboração própria, a partir dos relatos das entrevistas 

 

Porém para a composição do modelo, faz-se necessário considerar os diversos perfis 

funcionais associados às atividades desenvolvidas pelo Team Scrum e identificados no 

Quadro 16 da Seção 4.1.2. Além da relação dos papéis funcionais, precisa-se identificar as 

principais habilidades necessárias, para se desempenhar esses papéis. O Quadro 23 mostra as 

principais habilidades relacionadas a cada perfil selecionado. Para caracterizar os papéis de 

analista e desenvolvedor foram utilizadas as mesmas habilidades relacionadas no trabalho de 

França e da Silva (2007). No caso das habilidades de Testador e Designer, foi feita uma 

análise das atribuições desses papéis no RUP (2009) e derivadas as habilidades necessárias, 

para se desenvolver aquelas atribuições.  

Vale salientar que, após a análise de conteúdo das entrevistas, as habilidades 

identificadas nas entrevistas, para um profissional que faça parte de um Team Scrum, foram 

uma a uma comparadas com as habilidades já identificadas através do trabalho de França e da 

Silva (2007) e RUP (2009) e, em caso de ausência de alguma habilidade, a mesma foi 
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acrescentada à lista, resultando nas habilidades apresentadas no Quadro 23. Um exemplo de 

uma habilidade acrescentada aos papéis funcionais foi o auto-gerenciamento, característica 

forte e necessária aos componentes de times Scrum. 

 

 

4.1.4 Criação do Modelo 

Conforme visto na Seção anterior, como resultado da análise de conteúdo das 

entrevistas, bem como a associação dos dados obtidos com a literatura correspondente, foi 

possível construir três listas, representando as habilidades necessárias para desempenhar os 

três papéis definidos no Scrum: Scrum  Master, Product Owner e Team.   

 Quadro 23 - Caracterização dos papéis funcionais que compõem um Team Scrum 

Papel Funcional Responsabilidades Habilidades Necessárias 

Analista Identificação de requisitos do 

sistema 

1. Facilidade de expressão e comunicação; 

2. Facilidade em construir relacionamentos; 

3. Facilidade de adaptação a mudanças; 

4. Iniciativa na solução de problemas; 

5. Desenvolvimento de alternativas criativas; 

6. Tolerância a pressão; 

7. Presteza; 

8. Organização; 

9. Pró-atividade e objetividade; 

10.Comprometimento; 

11. Trabalho em equipe; 

12.Auto-gerenciamento. 

Desenvolvedor Desenvolve componentes 1. Atenção a detalhes e boa memória; 

2. Capacidade de concentração; 

3. Capacidade de resolver problemas práticos; 

4. Disciplina; 

5. Facilidade para matemática; 

6. Paciência; 

7. Perseverança; 

8. Raciocínio lógico desenvolvido; 

9. Pró-atividade; 

10.Trabalho em equipe.; 

11. Auto-gerenciamento. 

Testador Testar componentes e sistemas 1. Atenção a detalhes e boa memória; 

2. Capacidade de concentração; 

3. Disciplina; 

4. Paciência; 

5. Perseverança; 

6.Organização; 

7. Pró-atividade; 

8.Trabalho em equipe; 

9. Auto-gerenciamento. 

Designer Planeja e desenha telas do sistema 1. Iniciativa na solução de problemas; 

2. Desenvolvimento de alternativas criativas; 

3. Facilidade de adaptação a mudanças; 

4.Organização; 

5. Pró-atividade e objetividade; 

6.Capacidade de concentração; 

7.Atenção aos detalhes; 

8.Trabalho em equipe; 

9.Auto-gerenciamento. 

Fonte: Baseado em França e da Silva (2007) e RUP (2009) 
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Para a criação do modelo de associação dos perfis funcionais presentes em uma equipe 

Scrum com os perfis comportamentais definidos por Belbin e descritos na Seção 2.2.10, foi 

realizado o seguinte procedimento: 

1. Levantamento das habilidades e atribuições dos perfis funcionais que compõem a 

equipe: Product Owner, Scrum Master e Team.  

2. Identificação da divisão funcional interna de um Team Scrum, no que diz respeito a 

atividades desenvolvidas, para se alcançar os objetivos de um projeto de desenvolvimento de 

software; 

3. Estudo dos perfis em time de Belbin, no que diz respeito a suas principais 

características, pontos fortes e fraquezas; 

4.  Associação dos papéis funcionais Scrum, incluindo os papéis que compõem 

internamente o Team, aos perfis comportamentais definidos por Belbin; 

5. Validação do modelo, através de uma pesquisa de campo com equipes de projetos 

Scrum.  

As etapas 1, 2 e 3 já foram descritas anteriormente.  A etapa 4 é o objetivo principal 

dessa Seção e a etapa 5, será descrita mais adiante, nos resultados da segunda fase do estudo. 

Para a criação do modelo proposto, foi realizada uma associação reflexiva e analítica, 

das habilidades necessárias para se fazer parte da equipe Scrum, como as características, 

pontos fortes e fraquezas dos papéis em time de Belbin (Quadro 6 da Seção 2.2.2.10). As 

características dos papéis em time de Belbin podem contribuir de forma positiva, negativa ou 

não ter influência nas habilidades necessárias para cada perfil, criando uma relação neutra. O 

Quadro 24 apresenta a simbologia utilizada para identificar a relação entre cada perfil Belbin 

e cada habilidade listada para os perfis funcionais que compõem uma equipe Scrum.  

 Quadro 24 - Simbologia da relação entre perfis de Belbin e papéis do Scrum 

Relação  Símbolo  Semântica 

Positiva ( + ) É possível identificar nos descritores ou nos pontos fortes do papel de time 

uma relação direta com a habilidade necessária, para o papel funcional e, as 

possíveis fraquezas, não influenciam negativamente estas habilidades. 

Negativa ( - ) Não é possível identificar nos descritores ou nos pontos fortes do papel de 

time uma combinação direta com a habilidade necessária, para o papel 

funcional e, as possíveis fraquezas, prejudicam a utilização destas 

habilidades. 

Neutra ( 0 ) Não é possível estabelecer nenhuma relação positiva ou negativa entre as 

características, os pontos fortes e as possíveis fraquezas do papel de time 

com as habilidades necessárias ao papel funcional. 

Fonte: França e da Silva, 2007  
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O resultado da relação entre o papel funcional e cada perfil comportamental de Belbin 

é construído através de um somatório simples. Caso existam mais relações positivas do que 

negativas, o resultado da associação será positivo, indicando que indivíduos que possuem 

aquele perfil comportamental são fortemente indicados para desempenhar o papel que estiver 

sendo analisado. No caso de existirem mais relações negativas do que positivas, o resultado 

será negativo e indica que indivíduos daquele perfil não são indicados para desempenhar o 

papel funcional daquela associação. O resultado nulo (ou zero) significa dizer que não foi 

possível identificar relação alguma; nem positiva nem negativa, entre o perfil Belbin e o papel 

funcional ou que a soma das associações positivas deu igual a soma das associações 

negativas, zerando o resultado e não permitindo obter maiores conclusões sobre o 

relacionamento.    

O Apêndice E apresenta, em detalhes, todos os quadros de associação das 

características, pontos fortes e fraquezas dos papéis em time de Belbin (Quadro 6 da Seção 

2.2.2.10), com as habilidades dos papéis funcionais Scrum Master, Product Owner, Analista 

de Sistemas, Desenvolvedor, Testador e Designer. O resultado final, para cada papel 

funcional pode ser visto no Quadro 25. 

Quadro 25 - Modelo analítico para equipes Scrum 

PAPEL 

FUNCIONAL 

IMP CO SH PL RI ME TW CF 

Scrum Master 0 + - - 0 0 + - 

Product Owner 0 + 0 - + + 0 - 

Analista de Sistemas + + 0 0 + - + - 

Desenvolvedor + + 0 - 0 + + + 

Testador + + 0 - 0 + + + 

Design + 0 0 + + + + - 
Fonte: Elaboração própria 

  

Seguem algumas considerações relativas às associações estabelecidas nesse modelo e 

apresentadas no Apêndice E:  

 O perfil de Belbin de maior associação positiva com o Scrum Master é o Co-

ordinator, visto que esse perfil possui a maioria das habilidades necessárias a esse 

papel funcional. Apesar disso, deve-se ficar atento ao fato do Co-ordinator ter o 

costume de sobrecarregar-se de trabalho, pois a equipe precisa do Scrum Master 

sempre disponível para resolver os impedimentos, assim que surgirem.  
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 As principais características do Plant vão de encontro da filosofia do Scrum, 

justificando o fato desse perfil possuir associação negativa com quase todos os 

papéis, excetuando apenas o Designer que é um papel criativo e inovador, 

características marcante nos Plants. 

 Os perfis Co-ordinator, Team Worker e Resource Investigator e Implementer são 

os mais indicados para o Analista, pelo fato de serem extrovertidos e com 

facilidade de relacionamento inter-pessoal. Uma característica importante do 

Analista é conseguir enxergar as necessidades do cliente e propor alternativas 

criativas, característica marcante do Resource Investigator.     

   O Designer é um pouco analista, pois interage com o cliente a fim de definir os 

requisitos de usabilidade e um pouco desenvolvedor, pois desenvolve as interfaces 

do sistema. Isso pode justificar o fato desse papel ter relação positiva com quase 

todos os perfis de Belbin associados aos papéis de analista e desenvolvedor. 

 Vale salientar que o modelo apresentado no Quadro 26, corresponde à tradução da 

visão dos Scrum Masters relacionada com as características, habilidades e fraquezas dos 

perfis comportamentais de Belbin. Isso possibilitará uma comparação, na segunda fase desse 

estudo, da visão dos Scrum Masters sobre equipes de projeto Scrum e o que a pesquisa de 

campo mostrará da realidade dessas equipes e dos seus respectivos projetos.  

 França e da Silva(2007) identificaram em seu estudo a relação existente entre papéis 

funcionais do RUP e perfis comportamentais de Belbin (1981).  Mesmo tratando-se de 

equipes com filosofias e práticas de desenvolvimento diferentes, realizando uma comparação 

entre o modelo resultante desse estudo com o modelo apresentado por França e da Silva 

(2007), visto no Quadro 8 da seção 2.2.3, é possível tecer alguns comentários: 

1. Scrum  Master versus Gerente de Projeto – Ambos possuem característica de liderança 

e bom relacionamento inter-pessoal, Na comparação realizada entre os resultados da 

associação desses dois papéis funcionais, observou que exceto para o papel Resource 

Investigator, todas as demais relações foram semelhantes.  

2. Analista de Sistemas – Das oito relações, apenas uma não foi semelhante, para o perfil 

Implementer. Isso se deve ao fato da dinâmica das equipes que trabalham com RUP e 

Scrum serem diferentes, exigindo, em alguns casos, habilidades diferentes. Para esses 

perfis, o Scrum apresentou uma associação positiva, enquanto que o RUP apresentou 

uma associação negativa. O fato do Implementer ser eficiente, sistemático e 
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transformar idéias em ações práticas, está em conformidade com as habilidades 

requeridas do Analista, como saber solucionar de problemas, organização e 

objetividade.    

3. Desenvolvedor versus Implementador - Das oito relações, apenas duas não foram 

semelhantes, para os perfis Shaper e Resource Investigator. No caso do Scrum, esses 

perfis apresentaram relação neutra com o desenvolvedor, enquanto que no RUP 

apresentaram relação negativa. 

Vale salientar que as associações que não coincidiram, não inviabilizam o resultado 

satisfatório da análise realizada, pois existiu apenas uma ocorrência de relação positiva em um 

modelo e relação negativa em outro. Nos demais casos, existiu sempre a associação do nulo 

(0) em um modelo com o positivo ou negativo no outro. 

 As principais diferenças apresentadas podem estar associadas ao fato de RUP e Scrum 

possuírem filosofias de trabalho diferentes. Apesar de ambas defenderem o desenvolvimento 

iterativo e incremental, a primeira apresenta um processo com iterações mais longas, focado 

em documentação, com o poder de decisão concentrado na pessoa do gerente de projetos e, na 

maioria das vezes, sem o envolvimento constante do cliente, enquanto que Scrum, conforme 

visto na seção 2.1, possui iterações mais curtas, com foco na entrega do produto funcionando, 

poder de decisão compartilhado, presença constante do cliente, além de comunicação efetiva.  

 Dessa forma, apesar das atribuições dos papéis comparados anteriormente serem 

semelhantes, a adequação do indivíduo aos processos utilizados exigem algumas habilidades 

complementares, levando a algumas variações quanto ao perfil comportamental exigido, 

conforme pode ser observado na análise comparativa do modelo de França e da Silva (2007) e 

o desenvolvido nesse trabalho. 

4.2 ESTUDO PRÁTICO DE EQUIPES DE PROJETO SCRUM 

Esta Seção apresenta os resultados alcançados, através da pesquisa de campo realizada com 

equipes de projetos Scrum. Através dessa pesquisa, foi possível identificar a aderência do 

modelo criado na Seção 4.1 com a realidade das equipes Scrum, avaliar a visão de sucesso dos 

integrantes das equipes versus a categorização do sucesso, através da utilização de fatores 

críticos de sucesso de projetos ágeis, bem como a associação existente entre o modelo a 

composição da equipe e o sucesso do projeto. 
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4.2.1 Caracterização dos Sujeitos 

 

Os profissionais que participaram da pesquisa trabalham ou trabalharam em projetos Scrum 

desenvolvidos em empresas de consultoria e desenvolvimento de software de Recife-PE. No 

total foram respondidos 62 questionários, podendo um mesmo profissional responder mais de 

um questionário, caso tenha atuado em mais de um projeto, dentre os que estão sendo 

analisados.  

 
Gráfico 1 - Caracterização dos sujeitos da pesquisa  

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa 

 

  O Gráfico 1 apresenta a distribuição da população por sexo, faixa etária, nível de 

formação e distribuição dos perfis Scrum dentro da amostra. A grande maioria dos 

profissionais da amostra são do sexo masculino (82%), sendo apenas 18% mulheres.  A 

amostra é composta por profissionais jovens, cuja faixa etária, em sua maioria, varia entre 

21 e 30 anos. No que diz respeito à formação acadêmica, grande parte da amostra (47%) 

possui Superior Completo e 34% possui algum curso de pós-graduação seja Especialização 

(19%) ou Mestrado (15%). Alguns integrantes das equipes ainda não concluíram o curso 

Superior, representando 19% da amostra. 

É significativa a predominância dos desenvolvedores dentro da amostra pesquisada 

com 53%, seguidos pelos Scrum Masters (16%). Isso vem reforçar a idéia de que as equipes 
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Scrum, por seu foco em entregas rápidas e freqüentes, é composta principalmente por 

desenvolvedores, e em alguns casos, testadores e Designers de tela.   

O baixo índice de Product Owner deve-se ao fato de, em sua maioria, esse papel ser 

exercido por um representante do cliente, ou seja, o Product Owner é externo ao time, 

dificultando o acesso ao mesmo, para obter a resposta dos questionários. Vale salientar que 

os Product Owners que participaram da pesquisa são internos, ou seja, pessoas da empresa 

desenvolvedora da solução, profundamente conhecedoras do negócio e das necessidades do 

cliente, devido a sua atuação em projetos anteriores da mesma natureza e em alguns casos 

com o mesmo cliente. Esses profissionais assumem o papel de Product Owner, interagindo 

com o time, negociando escopo e analisando entregas.    

4.2.2 Caracterização das Empresas 

 

As nove empresas participantes da pesquisa de campo estão sediadas na região metropolitana 

de Recife-PE, estando, em sua maioria, localizadas no Porto Digital (PORTO D, 2009). O 

Quadro 26 relaciona as empresas aos projetos analisados, além de apresentar o tipo de 

software desenvolvido pelas mesmas e o tempo de experiência na utilização do Scrum.  

Quadro 26 - Características das empresas participantes da pesquisa  

Empresa Projeto(s) Experiência 

com Scrum 

Tipos de Softwares Desenvolvidos 

Empresa 1 Projeto 11 2 anos e meio Jogos 

Empresa 2 Projetos 1 e 2 1 ano e meio Software para tratamento eletrônico de documentos, sistemas 

aplicativos e governamentais, softwares para reconhecimento 

de voz e TV Digital 

Empresa 3 Projeto 3 3 anos Softwares para celulares, sistemas embarcados, aplicativos 

para os setores de governo, indústria, varejo, finanças e 

comunicação. 

Empresa 4 Projeto 7 1 ano Soluções em tecnologia da informação, contact centers, gestão 

de pessoas e terceirização  

Empresa 5 Projeto 9 2 anos e meio Soluções educacionais em formato digital 

Empresa 6 Projeto 6 2 anos e meio Software de modelagem de processos de negócio 

Empresa 7 Projetos 4 e 5 2 anos e meio Softwares para os setores industrial, comercial, 

governamental, financeiro e de serviços. 

Empresa 8 Projeto 8 1 ano Softwares aplicativos para governo e empresas privadas 

Empresa 9 Projeto 10 9 meses Soluções para empresas de comunicação e propaganda 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Vale salientar que, exceto para o Projeto 4, nos demais projetos o tempo de utilização 

do Scrum pelas empresas corresponde ao tempo de experiência dos Scrum Masters que 



107 

 

conduziram os projetos analisados, visto que os mesmos participaram da implantação do 

Scrum em suas respectivas empresas. Já o Scrum Master do Projeto 4, apesar da empresa 

possuir 2 anos e meio utilizando Scrum, possui 1 ano de experiência na utilização do Scrum, 

que corresponde ao tempo em que o mesmo trabalha na empresa.  

 

4.2.3 Caracterização dos Projetos 

 

Através da pesquisa de campo foram avaliados 11 projetos, todos já concluídos, o que 

dificultou, em alguns casos, o acesso a toda a equipe que participou do desenvolvimento do 

software. O Gráfico 2 mostra, para cada projeto, a quantidade de integrantes, incluindo o 

Product Owner e o Scrum Master que fizeram parte da equipe de desenvolvimento, bem 

como a quantidade de integrantes que participaram da pesquisa através da resposta aos 

questionários. Observa-se que o único projeto que todos os participantes responderam foi o 

Projeto 2, enquanto que o Projeto 5 foi o que apresentou a pior taxa de participação, com 

apenas 3 respondentes, dos 6 integrantes que compuseram a equipe. 

 
Gráfico 2 - Quantidade de integrantes dos projetos avaliados 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa 
  

Analisando a duração dos projetos apresentada no Gráfico 3, dos projetos avaliados, 

observa-se que três tiveram duração maior do que 1 ano e os demais foram concluídos em 

no máximo 8 meses. 

Fazendo uma comparação entre o Gráfico 2 e o Gráfico 3, pode-se observar que os 

Projetos 1, 4 e 9, tiveram tempo de duração elevado e também maior quantidade de 

integrantes na equipe. Isso pode indicar que, ou o projeto possuía um escopo maior, 

precisando de mais tempo e pessoas para o seu desenvolvimento, ou que, em projetos mais 

longos, há uma maior rotatividade da equipe, por isso o número tão alto de pessoas que 

compuseram o time.  
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Gráfico 3 - Tempo de duração dos projetos avaliados 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa 
  

 

4.2.4 Análise do Perfil Comportamental dos Integrantes 

 

 A fim de verificar a consistência do modelo criado na primeira fase do estudo (Seção 

4.1.4), além de identificar como as equipes Scrum estão sendo compostas, no que diz respeito 

aos papéis comportamentais dos integrantes, realizou-se um estudo prático, evitando, dessa 

forma, a criação de um modelo unicamente teórico. O instrumento utilizado para realizar a 

identificação do perfil comportamental dos integrantes das equipes Scrum foi o questionário 

Team Role Self Perception Inventory (TRSPI) criado por Belbin (1981) e descrito na Seção 

2.2.11. O questionário original é em inglês, porém para esse estudo foi utilizada uma versão 

traduzida para o português.  

 Após as respostas dos questionários terem sido tabuladas, partiu-se para a construção 

do quadro de normas, para a amostra que está sendo examinada. Apesar de Belbin haver 

definido um quadro de normas, optou-se por construir outro, visto que, dependendo do 

contexto, alguns papéis podem ocorrer com mais freqüência do que outros. O quadro de 

Belbin reflete a distribuição dos papéis em seu universo de pesquisa, composto por gerentes, 

enquanto que a amostra estudada possui características e particularidades diferentes, que 

poderia levar a resultados incoerentes, caso as normas de Belbin fossem aplicadas.  

Para construir o quadro, primeiramente, ordenou-se todos os valores obtidos para cada 

perfil, calculou-se os percentuais indicados por Belbin (1981) e, dentro da lista ordenada, 

identificou-se as posições correspondentes aos valores calculados, obtendo-se dessa forma, os 
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limites iniciais e finais de cada um dos intervalos: Low, Average, High e Very High
12

.  Os 

intervalos de valores resultantes para cada perfil podem ser vistos no Quadro 27.  

Uma vez que o quadro de normas tenha sido calculado, o próximo passo foi aplicá-lo 

aos dados obtidos através das respostas à Parte III dos questionários, objetivando identificar 

os perfis comportamentais dos respondentes. Para se obter os perfis comportamentais, para 

cada indivíduo, comparam-se os valores obtidos em cada perfil com os intervalos do quadro 

de normas. São considerados os perfis, cujos valores encontram-se nos intervalos High e Very 

High. Conforme ressaltado por Belbin (1993), cada indivíduo pode assumir mais de um perfil, 

sendo geralmente, um perfil dominante e os demais secundários, mas que podem ser 

explorados, dependendo do contexto em que se encontre. 

Quadro 27 - Quadro de Normas calculadas para os perfis de Belbin 

PERFIL
13

 
Low 

(0-33%) 

Average 

(33%-66%) 

High 

(66%-85%) 

Very High 

(85%-100%) 
Média 

Desvio 

Padrão 

IMP 0 - 10 11-13 14 - 15 16 - 21 11,4 4,1 

CO 0 - 7 8 - 9 10 - 16 17 - 27 9,4 5,3 

SH 0 - 5 6 - 9 10 - 11 12 - 28 8,3 5,7 

PL 0 - 5 6 - 10 11 - 12 13 - 20 7,9 4,9 

RI 0 - 5 6 - 9 10 - 11 12 - 16 7,2 3,7 

ME 0 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 18 8,0 3,3 

TW 0 - 8 9- 13 14 - 17 18 - 22 11,0 5,1 

CF 0 - 5 6 - 8 9 - 10 11 - 15 6,6 3,8 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa 

A partir dos dados consolidados, foi possível, em uma primeira análise, ter-se uma 

visão da distribuição dos papéis em time de Belbin, dentro da amostra estudada, conforme 

apresentado no Gráfico 4. Apesar de a amostra ter sido composta por 62 respondentes, o 

somatório geral dos papéis é maior que o total de indivíduos analisados, devido a cada 

indivíduo poder identificar-se com mais de um papel, enquanto desempenha suas atividades 

em uma equipe.  

Pode-se observar a presença de todos os perfis na amostra estudada, observando-se 

certa homogeneidade, com relação à quantidade de ocorrências de cada perfil.  Para a 

construção do Gráfico 4 foram considerados todos os valores High e Very High de cada 

indivíduo. 

 

                                                 
12

 Tradução: Low=baixo, Average=médio, High=alto e Very High=Muito Alto. 
13

 Os papéis em time com suas respectivas siglas podem ser consultados no Quadro 1 da Seção 2.2.2.10 
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       Gráfico 4 - Distribuição dos papéis em time de Belbin na amostra 

                          Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa 

 

Segundo Belbin (1981, 1993) para se obter um melhor desempenho da equipe, faz-se 

necessário que haja uma distribuição entre os integrantes da equipe, dos papéis em time 

resultantes do seu estudo. O Quadro 28 apresenta a distribuição dos perfis comportamentais 

de Belbin, entre os indivíduos que fizeram parte da equipe de cada projeto. 

Quadro 28 - Distribuição de Perfis de Belbin nas equipes de projeto 

PROJETO IMP CO SH PL RI ME TW CF 

Projeto 1 1 1 1 4 3 4 2 2 

Projeto 2 1 2 1 5 3 5 3 3 

Projeto 3 1 1 2 2 1 3 1 2 

Projeto 4 2 2 3 1 2 2 4 0 

Projeto 5 0 2 0 2 0 0 1 1 

Projeto 6 
2 2 3 3 1 2 1 1 

Projeto 7 0 1 1 2 1 2 0 2 

Projeto 8 1 1 2 0 1 0 2 2 

Projeto 9 4 2 1 2 1 1 0 3 

Projeto 10 1 3 0 1 3 1 0 0 

Projeto 11 
2 3 3 0 1 2 2 1 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa 

 

O projeto 5 é o que contém o menor número de perfis comportamentais. Isso pode 

estar associado ao fato de, conforme mostrado no Gráfico 4, de caracterização do projeto, esse 

é o projeto com menor número de respondentes, apenas 3, o que também diminui a chance de 

ocorrência de todos os perfis comportamentais na equipe.  

Dentre os projetos analisados, os Projetos 1, 2, 3 e 6 apresentaram todos os perfis 

comportamentais definidos por Belbin (1981), apesar de existir uma grande concentração de 



111 

 

Plants e Resource Investigators, ambos com tendência à criatividade, nessas equipes de 

projeto. Para Belbin (1993), para um time ser considerado balanceado deve satisfazer a duas 

premissas: a primeira aponta para o fato de que deve existir pelos menos um representante de 

cada perfil com pontuação High e Very High, e a segunda prega que não devem existir muitos 

exemplares de um mesmo perfil na composição da equipe. Dessa forma, apesar dos Projetos 

1, 2, 3 e 6 satisfazerem a primeira premissa, vão de encontro a segunda premissa apresentada 

por Belbin (ibdem). 

 Além dos papéis citados acima, observa-se também uma maior presença de 

Completer Finisher do que normalmente são encontradas em equipes de projeto, cujo fator 

comportamental foi levado em conta, na hora da montagem da equipe. Isso pode indicar que, 

apesar dos Scrum Masters reconhecerem a importância do fator comportamental na 

composição da equipe, a análise das equipes de projeto do Quadro 28 mostra uma realidade 

diferente, pois a grande concentração de perfis ligados à criatividade tende a indicar equipes 

compostas, primordialmente, com base no perfil técnico dos candidatos.  

Os relatos das entrevistas da primeira fase da pesquisa, compilados no Quadro 29, 

apontam para o fato de que na maioria das situações, o Scrum Master, não está envolvido no 

processo de composição das equipes de projeto, e quando envolvido, sua responsabilidade 

está restrita a avaliação técnica do candidato. Dessa forma, a responsabilidade pela 

composição do time está nas mãos de gerentes de projetos, sócios-diretores e analistas de RH 

que, devido ao fato do Scrum ainda ser uma disciplina nova, podem desconhecer a filosofia 

do processo e as necessidades de equipes ágeis de desenvolvimento de software, levando-os a 

compor equipes, através de métodos tradicionais, como a análise curricular.  

Quadro 29 - Relatos das entrevistas com Scrum Masters sobre responsáveis pela montagem da equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem é o responsável pela composição das equipes Scrum? 

 
“ Basicamente  a equipe foi montada por um processo de RH mesmo, da empresa, mas a escolha técnica 

fui eu e Aliel(nome fictício).” Scrum Master 1 

 

“A equipe já estava montada, antes de começarmos a adotar o Scrum” Scrum Master 2 

 

“ A equipe é montada pelo gerente de projetos...” Scrum Master 3 

 

“Era uma equipe que existia, que já matinha o sistema que já tava em produção, e com Scrum foi mantida a 

mesma equipe, mas quem monta as equipes lá é o diretor-técnico” Scrum Master 8 

 

“A empresa, o dono da empresa junto com atual P.O.”  Scrum Master 14 
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4.2.5 Associação Entre Papéis Funcionais e Perfis Comportamentais de Belbin 

 

 Nesta Seção, a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo, será realizada uma 

comparação entre a amostra avaliada e o modelo de associação entre papéis funcionais e 

perfis comportamentais criado neste estudo. Primeiramente, será realizada uma análise da 

amostra como um tudo e em seguida, será realizada uma comparação entre a composição 

das equipes de projeto e o modelo proposto. 

4.2.5.1 Comparação entre modelo analítico e resultado experimental 

 Uma vez identificados os perfis comportamentais dos integrantes das equipes, e de 

posse dos papéis funcionais presentes em equipes Scrum, torna-se possível confrontar o 

modelo analítico desenvolvido como parte desse estudo e os dados obtidos através da 

pesquisa de campo, traçando, dessa forma, um paralelo entre a teoria e a realidade das equipes 

de desenvolvimento de software que utilizam Scrum. Além disso, como todos os Scrum 

Masters que participaram da segunda fase do estudo, respondendo ao questionário, haviam 

sido entrevistados na primeira fase, muitos dos relatos associados à composição da equipe 

foram utilizados como base para as análises realizadas nessa segunda fase.  

 Quadro 30 - Associação entre o modelo analítico e os resultados experimentais  

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa 

PAPEL  

FUNCIONAL  

(frequência) 

IMP% CO% SH% PL% RI% ME% TW% CF% 

Scrum Master 

 (23) 

Ocorrência 

Experimental 

Relação 

Analítica 

9% 30% 26% 4% 4% 22% 0% 4% 

0 + - - 0 0 + - 

Product  Owner 

 (09) 

Ocorrência 

Experimental 

Relação 

Analítica 

0% 11% 11% 11% 22% 11% 11% 22% 

0 + 0 - + + 0 - 

Analista 

 (08) 

Ocorrência 

Experimental 

Relação 

Analítica 

25% 0% 25% 25% 0% 25% 0% 0% 

+ + 0 0 + - + - 

Desenvolvedor 

 (85) 

Ocorrência 

Experimental 

Relação 

Analítica 

11% 12% 9% 14% 11% 16% 13% 14% 

+ + 0 - 0 + + + 

Testador 

 (09) 

Ocorrência 

Experimental 

Relação 

Analítica 

11% 0% 22% 22% 22% 11% 0% 11% 

+ + 0 - 0 + + + 

Designer  

 (19) 

Ocorrência 

Experimental 

Relação 

Analítica 

16% 16% 11% 26% 16% 0% 11% 5% 

+ 0 0 + + + + - 
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Na composição do Quadro 30, para cada perfil funcional de cada integrante da equipe 

de projeto, foram verificados os papéis em time cuja pontuação fosse High ou Very High. Em 

seguida, foi contabilizado o total de ocorrências da associação de cada papel funcional 

existente na equipe do projeto com cada perfil de Belbin resultando na matriz do Apêndice F. 

Por fim, foi realizado o somatório das ocorrências e calculado o percentual de participação de 

cada perfil de Belbin, dentro do universo estudado. 

Observa-se que na maioria das intersecções o resultado da pesquisa experimental 

confirma as previsões do modelo analítico, dando maior credibilidade ao modelo proposto. A 

seguir serão apresentadas algumas considerações, resultantes da análise do Quadro 30.  

1. O perfil Plant, apesar de possuir relação negativa com quase todos os papéis 

funcionais, esteve presente, em maior ou menor representatividade, em todos os papéis 

funcionais, na amostra avaliada. Isso pode ser justificado pelo fato de a maioria dos 

projetos avaliados estarem relacionados com a inovação tecnológica, como jogos, 

ensino à distância, TV digital, entre outros. Esse tipo de projeto, por seu caráter 

inovador e pouco trivial, atrai profissionais com perfil criativo e inovador. Outra 

interpretação a respeito da grande quantidade de Plants na amostra foi discutida na 

Seção 4.2.4.  

2. O papel funcional Analista foi o que apresentou maiores diferenças entre o que foi 

previsto no modelo, em relação ao que foi constatado na pesquisa. Conforme havia 

sido relatado nas entrevistas da primeira fase, em muitas equipes de projeto os 

analistas não fazem parte da equipe Scrum, pois atuam basicamente na fase inicial do 

projeto além de, em alguns casos, serem compartilhados por vários projetos 

Observando o Quadro 30, apenas a relação positiva com Implementer apresentou total 

conformidade. Isso pode ter ocorrido devido ao fato de apenas existir apenas 1 

respondente na amostra, cuja atividade principal fosse análise de requisitos do sistema. 

Os demais analistas são desenvolvedores, que quando necessário também se envolvem 

com a análise do sistema, tanto que, o maior percentual de analistas está associado ao 

perfil Implementer, que possui uma relação positiva com o desenvolvedor. 

3. O mesmo acontece com o papel funcional Testador. Conforme relatado pelos Scrum 

Masters entrevistados na primeira fase da pesquisa, geralmente os testes são realizados 

por uma equipe de teste externa, ou são os próprios desenvolvedores que realizam os 

testes, não havendo muito a presença desse papel específico dentro da equipe. Na 
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amostra utilizada, apenas dois profissionais tinham como principal atividade testar o 

sistema. Os demais são desenvolvedores que também testam o sistema quando 

necessário.  Os altos valores associados a Shaper, Plant e Resource Investigator 

podem estar relacionados ao pequeno número de testadores que responderam a 

pesquisa, havendo necessidade de um maior número de respostas, para se obter 

maiores conclusões.  

4.  A maioria dos Scrum Masters são Co-ordinators. Esse fato havia sido previsto no 

modelo, sendo o Scrum Master o líder do time, comparado ao gerente de projetos de 

outras metodologias, esse fato também havia sido constatado em outros estudos como 

os de França e da Silva (2007), Fernandes e da Silva (2007) e Alves Jr (2008). O perfil 

Shaper, apesar de ter uma relação negativa com o papel funcional do Scrum  Master, 

obteve 26% de representatividade. Isso pode estar relacionado com o fato de muitas 

das equipes avaliadas, conforme relatado pelos Scrum Masters nas entrevistas da 

primeira fase, terem sido compostas a partir de times já existentes, que trabalhando 

com metodologias tradicionais, voltadas para controles mais rígidos, possuíam 

gerentes de projetos com perfil Shaper que ao migrarem para metodologias ágeis 

assumiram o papel de Scrum Master. 

5. As demais associações negativas possuem percentuais baixos associados às mesmas, 

não demonstrando representatividade que justifique maiores análises. 

 

4.2.5.2 Aderência das equipes de projeto avaliadas ao modelo analítico 

  

A partir da associação entre os papéis funcionais do Scrum e os perfis comportamentais de 

Belbin, realizada na Seção anterior, além de uma análise da amostra como um todo, foi 

possível obter o modo de composição de cada equipe de projeto analisada. Na análise 

realizada, para cada intersecção entre perfil Belbin e papel funcional, foi atribuído 1 ponto, 

para as ocorrência daquela intersecção na equipe.  

Por exemplo, no Projeto 1, para o papel Scrum Master existem 2 Implementers, dessa 

forma, na intersecção entre Scrum Master e Implementers do Projeto 1, foi atribuída a 

pontuação 2, além do símbolo de soma (+), indicando ser um associação que está de acordo 

com o modelo proposto. O mesmo foi feito para associações negativas, onde foi acrescentada, 

além da pontuação, o símbolo de subtração (-) e para associações neutras, em que no modelo 
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não existe uma relação do papel funcional com aquele perfil Belbin, foi acrescentada a 

pontuação e o número (0).   

Ao final, foram calculados os valores absolutos e percentuais referentes a associações 

positivas, negativas e neutras, conforme mostrado no Quadro 31. O Quadro E2 do Apêndice F 

contém a visão completa e por projeto, das pontuações positivas, negativas e neutras de cada 

intersecção.  

Quadro 31 - Associação entre composição da equipe e modelo analítico proposto 

Projeto Positivas Negativas Neutras 

Projeto 1 9 53% 5 29% 3 18% 

Projeto 2 17 63% 6 22% 4 15% 

Projeto 3 5 42% 2 17% 5 42% 

Projeto 4 10 53% 3 16% 6 32% 

Projeto 5 4 67% 2 33% 0 0% 

Projeto 6 7 47% 3 20% 5 33% 

Projeto 7 5 31% 6 38% 5 31% 

Projeto 8 6 67% 1 11% 2 22% 

Projeto 9 8 67% 2 17% 2 17% 

Projeto 10 5 63% 1 13% 2 25% 

Projeto 11 11 69% 1 6% 4 25% 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa 

 

 Observando o resultado apresentado no Quadro 31 e melhor visualizados no Gráfico 5, 

pode-se concluir que, em todos os projetos, a quantidade de associações positivas é maior do 

que as associações negativas, exceto para o Projeto 7, em que as associações negativas 

predominaram.  Os projetos 2, 5, 8, 9, 10 e 11 apresentam um percentual de associações 

positivas maior que 60%. Isso indica que para esses projetos existe uma maior aderência entre 

o modelo proposto e a composição da equipe. Foram realizadas várias análises levando-se em 

conta tempo de experiência do Scrum Master, tipo de software desenvolvido pelas empresas 

dos projetos, forma de composição das equipes, buscando-se encontrar algum link que 

justificasse esse resultado. Porém, dentre as análises realizadas, nenhuma mostrou uma 

uniformidade de resultados para esses projetos, sendo necessário, talvez, expandir o universo 

de pesquisa, a fim de analisar o comportamento de outras equipes de projeto Scrum e 

confrontar com os resultados já obtidos nessa pesquisa.     

As associações neutras entre papéis funcionais e perfis Belbin indicam que não foi 

possível estabelecer um associação entre os mesmos, através do cruzamento entre habilidades 
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do papel funcional com características, pontos fortes e fraquezas dos perfis de Belbin. Dessa 

forma, esse tipo de associação, apesar de fazer parte do Gráfico 5, não será considerado na 

análise, sendo necessário um estudo mais amplo e aprofundado dessas associações, a ser 

realizado em trabalhos futuros. 
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Gráfico 5 - Conformidade entre composição das equipes de projeto e modelo proposto 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa 

 

4.2.6 Sucesso dos Projetos 

 

Nesta Seção serão apresentados os resultados obtidos através da análise dos dados da 

pesquisa, com relação ao sucesso do projeto. Primeiramente serão apresentados os resultados 

consolidados relativos ao sucesso dos projetos, para toda a amostra e em seguida, será feita 

uma análise dos critérios utilizados pelos respondentes para caracterizarem o sucesso do 

projeto. Além disso, será apresentada uma análise descritiva acerca da utilização das práticas 

ágeis de desenvolvimento de software nos projetos analisados.  

4.2.6.1 Avaliação consolidada do sucesso dos projetos Scrum 

  

A pesquisa avaliou o sucesso dos projetos analisados de duas formas: de acordo com a 

opinião dos respondentes, questão Q01 da Parte II do questionário e de acordo com fatores 

considerados críticos para o sucesso de projetos ágeis de desenvolvimento de software. Esses 

fatores estão distribuídos nas questões de Q05 a Q30 da Parte II do instrumento de coleta e 

correspondem a práticas ágeis de desenvolvimento de software, com foco nas práticas de 

gerenciamento de projetos presentes no Scrum.    
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Quadro 32 - Desempenho dos Projetos de acordo com a opinião dos Scrum Masters 

Desempenho dos Projetos 
Opinião Equipe 

Frequência Percentual 

Sucesso Total ( ST) 20 32% 

Quase Sucesso Total ( QST) 26 42% 

Sucesso Parcial (SP) 15 24% 

Quase Insucesso (QI) 1 2% 

Insucesso (I) 0 0% 

 Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa 

 

 

Quadro 33 - Desempenho dos Projetos de Acordo com FCS
14

 

Desempenho dos Projetos 
Fatores Críticos de Sucesso 

Frequência Percentual 

Sucesso Total ( ST) 32 52% 

Quase Sucesso Total ( QST) 26 42% 

Sucesso Parcial (SP) 4 6% 

Quase Insucesso (QI) 0 0% 

Insucesso (I) 0 0% 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa 

 

Os dados apresentados nos Quadros 32 e 33 apresentam diferentes visões do sucesso 

dos projetos. Conforme pode ser observado no Quadro 32, segundo a opinião da equipe, 

considerando a soma dos percentuais QST e ST, obtém-se um índice de sucesso de 74% 

contra 24% de sucesso parcial e 2%, correspondendo a apenas 1 respondente, que considerou 

o projeto como Quase Insucesso.  Esses dados estão alinhados aos dados obtidos nas 

entrevistas com os Scrum Masters, na primeira fase do estudo, que indicaram taxas de sucesso 

entre 67% e 100% dentre os projetos que atuaram. 

Os resultados obtidos por Villas Bôas (2005), que também verificou o sucesso dos 

projetos ágeis, de acordo com a opinião dos respondentes, em seu estudo com 235 

profissionais, espalhados pelas várias regiões do Brasil, parecem compatíveis com os 

resultantes dessa pesquisa.  A autora informa que obteve um percentual de 69,7% de 

respondentes concordando com o sucesso dos projetos ágeis de desenvolvimento de software.  

Villas Bôas (2005) comenta em seu estudo que esse resultado parece sugerir que existe 

um melhor índice de sucesso de projetos ágeis do que dos desenvolvidos com metodologias 

tradicionais, porém, a autora destaca uma observação feita por Turk et al (2003; 2005) que 

considera que como os métodos ágeis de desenvolvimento de software são processos iniciais, 

                                                 
14

 FCS – Fatores Críticos de Sucesso 
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pode-se estar passando pelo fenômeno por ele chamado de “empolgação do início”, onde, as 

pessoas enxergam apenas os resultados favoráveis e valorizam-nos de forma não natural.  

Já os resultados obtidos com a avaliação do sucesso, baseada nos fatores críticos de 

sucesso de projetos ágeis, apresentados no Quadro 33, mostram uma taxa total de sucesso (ST 

+ QST) de 94%, seguida por 6% de sucesso parcial e nenhuma ocorrência insucesso (QI + I). 

Apesar dos fatores críticos de sucesso não serem determinantes do sucesso do projeto, “[...] 

podem ser definidos como fatores que devem estar presentes em projetos ágeis que atingiram 

o sucesso.” (CHOW e CAO, 2007). 

Porém, como os fatores críticos de sucesso desse estudo correspondem a práticas ágeis 

de desenvolvimento de software, torna-se possível afirmar que 94% dos projetos estão 

fortemente alinhados ao cumprimento das práticas ágeis de gerenciamento e desenvolvimento 

de software. 

De qualquer forma, os resultados, tanto relacionados à opinião dos respondentes, como 

os relacionados aos fatores críticos de sucesso apresentam conformidade e apontam para o 

fato de que o desempenho dos projetos que utilizam Scrum é satisfatório, o que justifica a 

crescente adoção do Scrum pelas empresas de software conforme demonstra pesquisas 

realizadas pela Versionone (2008).  

4.2.6.2 Critérios considerados na avaliação do sucesso do projeto 

A questão Q02 da Parte II avalia os critérios de sucesso mais utilizados pelos 

respondentes, para medir o sucesso de seus projetos, podendo ser escolhida mais de uma 

opção entre as apresentadas no Quadro 34.  

 

Quadro 34 - Utilização de Critérios de Sucesso 

Critérios de Sucesso 
Valores 

Frequência Percentual 

Atendimento aos objetivos e requisitos do projeto 

49 19% 

Satisfação das expectativas dos stakeholders (principais 

envolvidos) 47 18% 

Entrega do produto dentro do prazo previsto 
42 16% 

Satisfação da equipe 
40 15% 

Entrega do produto dentro dos padrões de qualidade 

acordados 
37 14% 

ROI ( Retorno sobre o Investimento) 
24 9% 

Entrega do produto dentro do orçamento previsto 
21 8% 

   Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa 
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Os resultados mostram que o atendimento aos objetivos e requisitos do projeto e a 

satisfação das expectativas dos stakeholders são, segundo os respondentes, os critérios mais 

utilizados para se medir o sucesso dos projetos Scrum analisados, seguidos pela entrega do 

produto dentro do prazo previsto, a satisfação da equipe e a entrega dos produtos dentro de 

padrões de qualidade. Por último, ficaram o retorno sobre o investimento (ROI) e a entrega do 

produto dentro do orçamento previsto com 8%,  indicando que a questão financeira do projeto 

não está sendo considerado com um critério de sucesso do projeto.  

Os resultados observados indicam que os projetos Scrum de desenvolvimento de 

softwares avaliados, não tinham como critérios básicos de avaliação do sucesso prazo, custo e 

qualidade, considerados por muitos autores (BACCARINI, 1996; COOKE-DAVIES, 2000; 

LIM e MOHAMED, 1999; KEZNER, 2006) como critérios internos do projeto e defendida 

por Misra et al (2009).  Apesar dos resultados apontarem existir uma preocupação por parte 

das equipes de projeto Scrum analisadas, com os interesses e necessidades dos clientes e 

usuários, ainda não existe uma preocupação com o ROI, presente em visões mais modernas de 

sucesso defendidas por Azevedo (2008) e Cohen e Grahan (2002). 

 

4.2.6.3 Relação entre adoção de práticas ágeis e o sucesso do projeto 

 

Para determinar a correlação existente entre o sucesso dos projetos (Questão Q01) e a 

aplicação de práticas ágeis, distribuídas entre os fatores críticos de sucesso Q05 à Q30, 

utilizou-se o coeficiente de postos de Spearman ou simplesmente  (rho) de Spearman. O 

cálculo da correlação de Spearman foi realizado utilizando o software PASW Statistic e a 

análise da correlação foi realizada, através da verificação dos coeficientes de significância 

dados pela ferramenta, considerando nível de significância de 1% e 5%. O Quadro 35 

apresenta o resultado da correlação, entre o sucesso do projeto e a aderência às práticas ágeis 

de desenvolvimento de software.  

 Considerando todos os pareamentos possíveis, relacionados ao sucesso do projeto, 

representado pela variável Q01 da Parte II (ver Apêndice C), percebe-se que as variáveis Q05, 

Q22 e Q23 apresentam um nível de associação positiva estatisticamente significativo com 

p(rho) inferior a 1% ou confiabilidade maior que 99%. Já as questões Q6, Q8, Q9, Q10, Q12, 

Q20 e Q24 apresentam nível de associação significativo positivo com p inferior a 5% ou 

confiabilidade maior que 95%. 
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 A Questão Q05, “Entregas freqüentes de valor para o cliente” é a que apresenta maior 

correlação com o sucesso dos projetos. Este resultado está de acordo com um dos princípios 

básicos do Scrum, que prega “entregas freqüentes de versões, que podem ser testadas, 

ajustadas, executadas, documentadas e liberadas para produção” (SCHWABER, 2004). 

As entregas freqüentes antecipam riscos, na medida que permitem aos clientes e 

usuários terem um contato com porções do software funcionando, desde as primeiras Sprints. 

Além disso contribui para a qualidade do sistema, visto que o software estará sendo 

constantemente testado, minimiza as chances de um software ser desenvolvido, em desacordo 

com as necessidades, expectativas e objetivos de clientes e usuários. O primeiro e quarto 

princípio dos Métodos Ágeis (AGILE ALLIANCE, 2009) referem-se a satisfação do cliente 

devido a entrega rápida e freqüente de valor ao cliente e o quinto princípio menciona que a 

entrega do software em funcionamento é a medida primária do progresso do projeto. 

Highsmith (2004) também ressalta a importância de se agregar valor ao cliente, através de 

entregas iterativas baseadas em funcionalidades.      

A correlação da variável Q08, “Foi utilizado um processo de gerenciamento ágil de 

requisitos”, com o sucesso do projeto, pode estar relacionada ao fato de que, em projetos 

ágeis, onde os requisitos mudam constantemente, para maximizar o sucesso do projeto, faz-se 

necessário um processo de levantamento de requisitos eficiente, que seja capaz de garantir o 

bom entendimento das necessidades e expectativas do cliente, de forma simples e rápida,  

contribuindo, conforme Chow e Cao (2007), para o alcance da meta de sucesso relacionada ao 

escopo do projeto.     

Vale ainda salientar que esse resultado também está de acordo com a questão Q02 

(Seção 4.2.5.2), cuja análise apresentou que o critério mais utilizado, para mensurar o sucesso 

do projeto é o atendimento aos objetivos e requisitos do projeto, indicando uma conformidade 

dos resultados. 

A questão Q24 é uma prática ágil, mais voltada para o desenvolvimento do software, 

muito utilizada por equipes de desenvolvimento que utilizam XP. De acordo com o resultado 

apresentado, essa prática possui significância junto ao sucesso do projeto e também está 

relacionada com as entregas freqüentes de valor ao cliente, pois, na medida em que o software 

é desenvolvido de forma incremental, ao final de cada Sprint, são necessárias atividades de 

integração, a fim de possibilitar uma nova entrega ao cliente de um software funcionando e 

com mais funcionalidades.   
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  Quadro 35 - Quadro de Correlação entre Práticas Ágeis e o Sucesso dos Projetos 

Práticas Ágeis 
Q01 

Q05 – Entregas freqüentes de valor para o cliente.    ,441
** 

Q06 – A equipe foi composta por profissionais bem qualificados tecnicamente.  ,283
*
 

Q07 – Foram definidas normas de codificação. ,165 

Q08 – Foi utilizado um processo de gerenciamento ágil de requisitos.  ,298
*
 

Q09 – Houve coerência, auto-organização dos trabalhos do time. ,322
*
 

Q10 - Bom relacionamento do cliente com a equipe. ,316
*
 

Q11 – Foram realizadas atividades de “Refactoring”  ,120 

Q12 – Priorização de funcionalidades mais importantes para o cliente. ,306
*
 

Q13 - Equipe altamente motivada com o projeto. ,154 

Q14 - Utilização de técnicas ágeis de acompanhamento do projeto. ,184 

Q15 - Alocação de toda a equipe em um mesmo ambiente. -,150 

Q16 – O cliente estava sempre presente, colaborando com a equipe. ,083 

Q17 - “Design”  simples do projeto.  ,117 

Q18- Conhecimento do Scrum Master em métodos ágeis. ,228 

Q19 – A equipe de desenvolvimento do projeto era pequena. -,058 

Q20 - As entregas de versões foram gerenciadas de forma eficiente. ,326
*
 

Q21 - Scrum Master com estilo de liderança adaptativo (flexível).  ,136 

Q22 – As atividades desempenhadas pelos componentes da equipe estavam adequadas às suas 

habilidades pessoais.    
,327

**
 

Q23 – Foram realizadas reuniões de avaliação ao final do projeto. ,034 

Q24 - Realização de atividade de testes de integração.  ,316
**

 

Q25 - Equipe tecnicamente treinadas em Scrum. ,135 

Q26 - Reuniões diárias do time com ênfase na comunicação face a face. ,238 

Q27 - Cumprimento regular das atividades programadas.  ,246 

Q28 – Estrutura organizacional horizontal, com poucos níveis hierárquicos. ,038 

Q29 – O projeto tinha um escopo variável. -,191 

Q30 – Documentação gerada adequada às necessidades do projeto. ,211 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa 

Legenda:  
**

 Significativo a P=0,01 e  
* 
Significativo a P=0,05  

 

Já a questão Q22, está relacionada com a composição da equipe, no que diz respeito à 

adequação das habilidades dos integrantes da equipe aos papéis por eles desempenhados. Esse 

estudo vem confirmar e aumentar a lista de estudos, apresentados na Seção 2.2.3, que 

identificaram associação entre a composição da equipe, no que diz respeito à associação entre 

habilidades pessoais e necessidades funcionais, e o desempenho de projetos de software.  
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4.2.7 Resultados Secundários 

4.2.7.1 Análise descritiva da adoção das práticas ágeis  

 

As questões Q05 à Q30 da Parte II do instrumento de coleta, apresentadas no Quadro 

36, são fatores críticos de sucesso de projetos ágeis de desenvolvimento de software, 

relacionados às práticas ágeis de gerenciamento e desenvolvimento, compilados a partir da 

literatura estudada.  

Em sua maioria, esses itens correspondem aos atributos de sucesso definidos por 

Chow e Cao (2007) e apresentados no Apêndice G, com algumas adaptações, para dar maior 

ênfase às práticas Scrum, foco desse trabalho. A seguir será realizada uma análise levando em 

conta a distribuição de freqüência das respostas de cada uma destas questões listadas no 

Quadro 35. A partir da análise dos dados, algumas considerações poder ser feitas:  

 Observa-se que, de um modo geral, a maioria dos respondentes concordou 

parcialmente ou totalmente que as práticas ágeis relacionadas estavam presentes 

nos projetos ágeis de desenvolvimento de software analisados.  

 A prática ágil apresentada na questão Q15, “Alocação de toda a equipe em um 

mesmo ambiente” foi a que apresentou o maior percentual de respondentes (73%), 

concordando totalmente (CT) que a mesma estava presente em seus projetos. A 

alocação da equipe em um mesmo ambiente possibilita uma melhor comunicação 

entre os integrantes do projeto, além de facilitar as reuniões diárias (Q26), que 

também foi considerada uma das práticas ágeis mais presentes nos projetos Scrum 

analisados, com 87% dos respondentes concordando com a sua aplicação.  

 Merece destaque o fato de 94% dos respondentes concordarem com a questão 

Q18, “conhecimento do Scrum Masters em métodos ágeis”. Esse fato está em 

conformidade com os resultados da questão Q06, “A equipe foi composta por 

profissionais bem qualificados”, pois o Scrum Master, como um integrante da 

equipe, para ser considerado bem qualificado, entre outros conhecimentos 

técnicos, deverá ter total domínio do Scrum, visto que esse papel, entre outras 

atribuições, possui a responsabilidade de garantir a correta utilização do processo e 

aplicação das práticas ágeis. 
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 Além da significativa relação com o sucesso do projeto, a questão Q12 também é 

uma das práticas ágeis mais utilizadas pelas equipes de projeto, segundo os dados 

apresentados, com 87% dos respondentes confirmando esse fato. 

 È quase uma unanimidade (92%) entre os respondentes que a equipe era composta 

por profissionais bem qualificados (Q06). Isso está em conformidade com as 

evidências apresentadas na Seção 4.2.3 de que as equipe Scrum estão sendo 

composta, primordialmente, levando-se em conta o perfil técnico dos integrantes. 

O Quadro 37 apresenta trechos das entrevistas com Scrum Masters, onde fica clara 

a importância que se está dando ao perfil técnico no momento da formação dos 

times.  

      Quadro 36 - Práticas Ágeis de Gerenciamento e Desenvolvimento de Software 

      Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa 

QUESTÃO 
DT DP N CP CT  

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. QST+ST 

Q5 8 13% 3 5% 19 31% 15 24% 17 27% 52% 

Q6 0 0% 5 8% 0 0% 16 26% 41 66% 92% 

Q7 4 6% 7 11% 16 26% 18 29% 17 27% 56% 

Q8 3 5% 2 3% 10 16% 15 24% 32 52% 76% 

Q9 0 0% 4 6% 4 6% 31 50% 23 37% 87% 

Q10 2 3% 1 2% 11 18% 17 27% 31 50% 77% 

Q11 4 6% 4 6% 11 18% 23 37% 20 32% 69% 

Q12 2 3% 3 5% 3 5% 15 24% 39 63% 87% 

Q13 0 0% 9 15% 8 13% 26 42% 19 31% 73% 

Q14 1 2% 1 2% 6 10% 18 29% 36 58% 87% 

Q15 4 6% 1 2% 3 5% 9 15% 45 73% 87% 

Q16 10 16% 15 24% 15 24% 16 26% 6 10% 35% 

Q17 1 2% 10 16% 8 13% 25 40% 18 29% 69% 

Q18 1 2% 0 0% 3 5% 17 27% 41 66% 94% 

Q19 2 3% 4 6% 6 10% 14 23% 36 58% 81% 

Q20 5 8% 5 8% 12 19% 25 40% 15 24% 65% 

Q21 1 2% 4 6% 8 13% 15 24% 34 55% 79% 

Q22 0 0% 3 5% 9 15% 22 35% 28 45% 81% 

Q23 3 5% 15 24% 14 23% 15 24% 15 24% 48% 

Q24 5 8% 8 13% 12 19% 17 27% 20 32% 60% 

Q25 1 2% 4 6% 9 15% 23 37% 25 40% 77% 

Q26 1 2% 3 5% 4 6% 13 21% 41 66% 87% 

Q27 1 2% 8 13% 6 10% 30 48% 17 27% 76% 

Q28 0 0% 2 3% 9 15% 17 27% 34 55% 82% 

Q29 3 5% 8 13% 13 21% 20 32% 18 29% 61% 

Q30 7 11% 11 18% 7 11% 22 35% 15 24% 60% 
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 È quase uma unanimidade (92%) entre os respondentes que a equipe era composta 

por profissionais bem qualificados (Q06). Isso está em conformidade com as 

evidências apresentadas na Seção 4.2.3 de que as equipe Scrum estão sendo 

composta, primordialmente, levando-se em conta o perfil técnico dos integrantes. 

O Quadro 37 apresenta trechos das entrevistas com Scrum Masters, onde fica clara 

a importância que se está dando ao perfil técnico no momento da formação dos 

times.  

   Quadro 37- Trechos das entrevistas com Scrum Masters sobre critérios de formação da equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados das entrevistas com os Scrum Masters 

 

 

 Já a questão Q16, “O cliente estava sempre presente, colaborando com a equipe” 

destacou-se como a que apresentou menor taxa de concordância entre os respondentes, 

de apenas 35%, além de possuir a maior taxa de discordância, de 16%.  Esses números 

vêem confirmar as informações levantadas nas entrevistas com os Scrum Masters, 

onde a grande maioria dos entrevistados declararam que, apesar de existir um 

excelente relacionamento com o cliente, existe a dificuldade de ter o Product Owner 

junto da equipe, sendo muitas vezes necessário optar por ter alguém da própria 

empresa desenvolvedora, como representante do cliente. Alguns trechos das 

entrevistas com os Scrum Masters sobre esse tema podem ser vistos no quadro 38.   

 A questão Q23, “Foram realizadas reuniões de avaliação ao final do projeto” não 

apresenta um consenso entre os respondentes, visto que 24% dos respondentes 

Quais os critérios utilizados na montagem das equipes Scrum? 
 

“...agente queria uma equipe que não fosse tão sênior; tivesse uma noção de como é trabalhar com jogos; 

avaliar se a pessoa se dava bem em trabalho em equipe, analisar a experiência anterior que teve”  Scrum 

Master 1 

 

“[...]agente avalia conhecimentos técnicos, inicialmente.”  Scrum Master 3 

 

“[...]conhecimento na tecnologia e disponibilidade” Scrum Master 4 

 

“Foram times que já existiam e trabalhavam juntos e aí continuaram quando passamos para o Scrum 

também”  Scrum Master 6 

 

“Faz um balanceamento entre disponibilidade e perfil.. geralmente tenta mesclar pessoas mais experientes 

com menos experientes[...].” Scrum Master 10 

 

“ Eu acho que foi levado em conta  muito mais a questão das habilidades técnicas, se havia trabalhado e já 

conhecer metodologias ágeis, também foi decisório...” Scrum Master 14 

 

O time já existia, já estava formado 
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discordaram parcialmente, 23% não concordam, nem discordam, 24% concordam 

parcialmente e ou outros 24% concordam totalmente. Isso pode indicar que essa 

prática não está sendo utilizada pelas equipes de projeto como deveria, levando a 

divisão das opiniões quanto à utilização ou não da mesma pelas equipes. 

 

     Quadro 38 - Trechos das entrevistas com Scrum Masters sobre participação do Product Owner na 

equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados das entrevistas com os Scrum Masters 

 

 

 

 

O Product Owner é interno ou externo ao time? 

 
“Todos eram externos...” Scrum Master 3 

 

“Geralmente o PO é do cliente, mas existiram alguns casos que agente não conseguiu fechar esse canal de 

comunicação muito bem com o cliente e o gerente assumiu um pouco o papel do P.O.” Scrum Master 4 

 

“Tem vários casos, [...] que ele deveria ser sempre externo, por que agente não desenvolve produtos 

internos, não tem clientes internos, mas às vezes acontece o gerente assumir o papel do PO. [...] como o 

cliente não é muito participativo, está geograficamente distante, o gerente, assume esse papel do Scrum...” 

Scrum Master 5 
 

“Era interno. Nós tínhamos vários clientes, era um produto fechado, vários clientes e o PO era o nosso 

diretor técnico...”. Scrum Master 8 

 

“[...] deveria ser externo, mas era interno e era o gerente do projeto que no final das contas não atua muito 

como o PO...” Scrum Master 10 

 

“[...] Qd agente não consegue que o cliente faça esse papel agente pega uma pessoa da equipe que faça, ele 

meio que representa o cliente, mas ele trabalha na equipe normalmente.” Scrum Master 11 
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5. CONCLUSÃO 

 

Essa dissertação teve como objetivo principal analisar a realidade da gestão ágil de 

projetos de software que utilizam Scrum, no que diz respeito à composição da equipe e o 

sucesso do projeto.   

A partir dos resultados dessa dissertação foram consolidadas as seguintes suposições:  

 QI-S1 – Para cada papel funcional que compõe uma equipe Scrum, existem perfis 

comportamentais cujas habilidades estejam mais de acordo com as atividades 

desenvolvidas por aquele papel. 

 QII-S1 - Apesar dos Scrum Masters acreditarem na necessidade de se considerar 

fatores comportamentais na montagem das equipes Scrum, observa-se, na prática, 

equipes formadas através de métodos tradicionais de seleção, baseados no perfil 

técnico dos candidatos.  

 QIII-S2 - Apenas algumas práticas ágeis possuem relação significativa com o sucesso 

de projetos de desenvolvimento de software que utilizam Scrum. 

 

Os resultados obtidos através dessa pesquisa de mestrado podem ser resumidos nos seguintes 

tópicos: 

1. O estudo confirmou o fato de que, apesar de existir um consenso na literatura de 

que equipes Scrum são compostas pelo Scrum Master, Product Owner e Team, 

sendo o Team uma equipe multi-funcional, sem divisão interna de papéis, após a 

compilação, codificação e análise das entrevistas, concluiu-se que, na prática, o 

Team possui uma divisão interna de tarefas, e é comporto basicamente por 

Desenvolvedores, Designers, Analistas e Testadores, que, apesar de terem 

atividades principais, podem, durante o desenvolvimento do software, exercer 

atividades secundárias, relativas a outros papéis, visando sempre o alcance dos 

objetivos do projeto. 

2. Através desse estudo foi possível realizar uma compilação das principais 

habilidades relacionadas às atribuições dos perfis funcionais Scrum Masters, 

Product Owner e Team, tanto através da visão dos Scrum Masters entrevistados 

como através da literatura estudada. Observou-se que existe um consenso nesse 

aspecto entre a literatura estudada e a opinião dos Scrum Masters, levando a um 
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peseudo-entendimento de que as equipes Scrum devem ser compostas por 

profissionais com determinadas habilidades. Porém, na prática, o que se vê são 

equipes montadas, primordialmente, levando-se em conta características técnicas, 

mostrando que existe uma diferença entre o que os Scrum Masters viram na 

literatura e gostariam que fosse, com o que efetivamente está ocorrendo na prática.        

3.  Baseado nas relações entre as necessidades funcionais e comportamentais, de 

acordo com a visão de composição de equipe Scrum, passada pelos Scrum Masters 

associado ao arcabouço teórico obtido através da revisão bibliográfica, foi criado 

um modelo de adequação dos papéis funcionais aos perfis comportamentais 

propostos pela teoria de Belbin (1981, 1993). Através do modelo é possível 

identificar quais os perfis comportamentais cujas características, pontos fortes e 

fraquezas estejam mais de acordo com as habilidades associadas aos papéis 

funcionais de Scrum Master, Product Owner, Analista, Desenvolvedor, Testador e 

Designer, quando estiverem atuando em projetos de desenvolvimento de software 

que utilizam Scrum; 

4. Quanto aos projetos analisados, no que diz respeito à adequação ao modelo de 

Belbin, observou-se que, apesar de alguns projetos possuírem pelo menos um 

exemplar de cada perfil comportamental definido por Belbin (1981), existe uma 

concentração de determinados perfis nas equipes analisadas, que não é 

recomendado pelo próprio Belbin (1981), indicando um desbalanceamento das 

equipes;  

5. Quanto às práticas ágeis mais utilizadas, pelas equipes de projeto analisadas, 

observou-se que existiu, de um modo geral, uma conformidade em relação à 

aplicação das mesmas pelas equipes. A análise da frequência dos valores de 

“Concordo Totalmente” e “Concordo Parcialmente” indicou que as práticas 

representadas pelas variáveis Q15, Q18, Q12 e Q6 apresentaram um maior 

percentual de utilização por parte dos projetos analisados. A análise detalhada 

desse resultado pode ser verificada na Seção 4.2.5.2 

 

Por fim, serão apresentados alguns comentários que visam responder a pergunta de 

pesquisa: Qual a realidade da gestão ágil de projetos de software com Scrum, do ponto de 

vista da composição da equipe e da percepção do sucesso do projeto por seus integrantes? 
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No que diz respeito à composição das equipes, observou-se que a realidade das equipes 

analisadas indicam que sua montagem está sendo realizada, primordialmente, levando-se em 

conta o perfil técnico dos integrantes. As evidências que contribuem para essa conclusão são 

as seguintes: 

1. Forte presença de Plants, Resource Investigators e Completer Finishers nas equipes; 

2. As equipes de projeto estão sendo montadas por pessoas externas ao time Scrum, e 

sem a participação dos Scrum Masters; 

3. O relato das entrevistas dos próprios Scrum Masters, compilados no Quadro 29 da 

Seção 4.2.3, sobre os critérios utilizados na composição do time. 

 

 

Ilustração 13 - Comparação entre a teoria e realidade da gestão ágil de projetos com Scrum 

Fonte: Elaboração própria  

 

 

Dessa forma, conforme mostrado na Ilustração 13, está existindo uma diferença entre a 

teoria-base do Scrum e a realidade prática das equipes de projeto de desenvolvimento de 

software, do ponto de vista da montagem das equipes.   

Quanto ao desempenho dos projetos, segunda a percepção dos respondentes, 

observou-se um alto índice de sucesso atribuído aos mesmos. Os projetos estudados 

pertencem a empresas diferentes, foram compostos em sua maioria por profissionais 

diferentes, estão relacionados a negócios diferentes, possuindo em comum, através da visão 

que foi possível obter nessa pesquisa, apenas fato de estarem utilizando Scrum. Isso pode 

indicar que a aplicação de Scrum, com seus princípios ágeis, está contribuindo para o sucesso 

do projeto.  

Esse fato é reforçado pela alta taxa de sucesso resultante da análise do sucesso do 

projeto, segundo a aplicação pelos projetos, das práticas ágeis de desenvolvimento e 

gerenciamento de software, presentes nos fatores críticos de sucesso, pelos quais os projetos 

forma avaliados.   
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Outra evidência da associação do sucesso do projeto com a utilização das práticas e 

princípios ágeis é o resultado das correlações entre sucesso, segundo a percepção dos 

integrantes, e as práticas ágeis representadas pelos fatores críticos de sucesso definidos para 

esse estudo. Como resultado das correlações percebe-se que as variáveis Q05, Q22 e Q23 

apresentam um nível de associação positiva estatisticamente significativo com p inferior a 

1% ou confiabilidade maior que 99%. Já as questões Q6, Q8, Q9, Q10, Q12, Q20 e Q24 

apresentam nível de associação significativo positivo com p inferior a 5% ou confiabilidade 

maior que 95%. A análise detalhada desse resultado poder ser verificada na secção 4.2.5.3. 

 

As principais contribuições dessa dissertação serão relacionadas a seguir: 

1. Apresentação da visão dos Scrum Masters sobre a composição de equipes Scrum; 

2. Identificação dos papéis funcionais, além do Scrum Master e do Product Owner, 

que compõem uma equipe Scrum; 

3. Caracterização dos perfis comportamentais mais adequados para executar as 

atividades relativas aos perfis funcionais de times Scrum; 

4. Modelo de associação dos papéis funcionais Scrum com os perfis comportamentais 

propostos por Belbin; 

5. O questionário definido para identificação do sucesso de projetos Scrum, no que 

diz respeito aplicação das práticas ágeis de gerenciamento e desenvolvimento de 

software;  

6. Apresentação da realidade da composição de equipes Scrum, baseada na análise de 

9 empresas de desenvolvimento de software de Recife-PE; 

7. Caracterização e apresentação da visão de sucesso dos projetos Scrum, de acordo 

com a percepção dos integrantes. 

8. Caracterização e apresentação da visão de sucesso do projeto, no que diz respeito a 

aplicação de práticas ágeis de desenvolvimento e gerenciamento de software.  

9. As correlações existentes entre o sucesso de projeto e as práticas ágeis 

representadas nos fatores críticos de sucesso analisados; 

10. Apresentação das práticas ágeis mais utilizadas em projetos Scrum; 

11. A própria metodologia utilizada, possibilitando que a pesquisa seja replicada, para 

outras empresas e outros tipos de projeto, aumentando a confiabilidade dos 

resultados. 
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Alguns trabalhos futuros podem ser desenvolvimento a partir desse estudo: 

1. Realizar a pesquisa com os Product Owners, para validar o modelo criado neste 

trabalho, pois devido ao fato de termos trabalhado com projetos finalizados, 

existiu certa dificuldade no acesso aos mesmos, levando a uma amostra pouco 

representativa desse papel funcional. 

2. Repetir a pesquisa, agora com projetos que fracassaram, a fim de identificar, quais 

as diferenças significativas entre a aderência ao modelo de projetos de sucesso da 

aderência de projetos que fracassaram; 

3. Criar modelos matemáticos de balanceamento de perfis, podendo construir 

ferramentas que identifiquem rapidamente se determinada equipe mostra um 

balanceamento suficiente e que possam recomendar mudanças ou atividades que 

ajudem a suprir essa falta; 

4. Ampliar o estudo para outros métodos ágeis, de maneira a consolidar o modelo, 

para que possa ser aplicado na formação de times de diversas metodologias ágeis, 

não estando restrito a equipes Scrum; 

5. Ampliar e aprofundar o presente estudo, a fim de identificar a associação que 

existe entre a composição da equipe e o sucesso de projetos ágeis.  

Outro ponto interessante e que pode ser base para estudos futuros é o fato da amostra 

entrevistada ser composta por profissionais jovens, cuja faixa etária, em sua maioria, varia 

entre 21 e 30 anos. Isso pode estar associado ao fato de Scrum, assim como os demais 

métodos ágeis, promover mudanças na forma de desenvolver software e isso atrair os 

profissionais mais jovens, geralmente sem vícios de desenvolvimento e mais abertos a 

experimentar novas metodologias.
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APÊNDICE A – E-mail Convite da Entrevista 

 

Olá <Entrevistado>, 
  

  Sou aluna de mestrado da UFPE e estou realizando junto com o Prof. Fabio 

Q. B. da Silva um pesquisa a respeito de formação de equipes Scrum. Para isso, 

estarei entrevistando Scrum Masters que trabalhem com Scrum em projetos de 

desenvolvimento de software em Recife-PE. Gostaria de convidá-lo a participar 

dessa pesquisa. Poderíamos marcar local e horário que lhe for mais conveniente. 

Será uma entrevista rápida entre trinta e quarenta minutos. 

 

  As informações fornecidas neste entrevistas são confidenciais. Os dados 

pessoais só serão revelados mediante autorização prévia e por escrito do 

entrevistado. Somente serão divulgados resultados agregados e estatísticos 

construídos a partir das informações individuais. Todos os resultados desta pesquisa 

serão utilizados para fins acadêmicos e serão divulgados para todos os 

entrevistados. 

 

 O orientador da pesquisa, Prof. Fabio Q. B. da Silva, e a aluna de mestrado 

Leila M. R. de Sousa Mariz contam com a sua colaboração e antecipadamente 

agradecem a sua participação.  

 

 Aguardo retorno com confirmação de participação, bem como data e horário 

para podermos estar conversando. 

 

 

Atenciosamente, 
 

Leila Mariz 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista 

 

ENTREVISTA SOBRE COMPOSIÇÃO DE EQUIPES SCRUM 

 

Identificação Pessoal 
 

Data:                            Hr Início:                                   Hr Fim:  

Nome:  

Sexo: (  )Masculino   (  ) Feminino 

Idade:  

Nível de 

Formação: 

(  )  Médio                 (  ) Técnico             (  ) Superior    

(  ) Especialização     (  ) Mestrado          (  ) Doutorado 

Formação:  Anos de Formação:  

Empresa:  Cargo\Função: 

 

 

Sobre Projetos Scrum 
 

 Por que a escolha em utilizar Scrum? 

 Há quanto tempo utiliza Scrum?  

 Em quantos projetos Scrum já atuou?  

 Dentre os projetos Scrum que você atuou, quantos você considera que atingiram o 

sucesso e quantos não foram bem sucedidos?  

 Em média, nos projetos em que já atuou, quantos componentes fazem parte da equipe 

Scrum, incluindo o Product Owner e o Scrum Master? 

 Quem é responsável pelo montagem da Equipe Scrum? 

 Quais os principais critérios utilizados ao selecionar a equipe Scrum? 

 Quais papéis funcionais estão presentes na composição do Team Scrum? 

 Em uma equipe Scrum, um profissional pode exercer mais de um papel dentro do 

time, ou seja, existe uma sobreposição de papéis?  

 Dentre os projetos que você já atuou, existiu um balanceamento entre os papéis dentro 

do time, ou podem existir times compostos por vários integrantes com um mesmo 

papel, como, por exemplo, todos os componentes são desenvolvedores? 

 A sua equipe realiza as reuniões diárias? 

 Nos projetos que você atuou, foi desenvolvida algum tipo de documentação?  

 
 

Sobre Características Papéis Scrum 
 

 Quais as principais habilidades necessárias para se trabalham em uma equipe Scrum? 

 Quais as principais características (habilidades) que um Scrum Master deve 

apresentar?  

 Quais as principais características (habilidades) que, um Product Owner deve 

apresentar? 
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APÊNDICE C – Instrumento de Pesquisa de Campo 

 

 

Questionário de Levantamento de Dados de Campo 
 

 

Sobre o Documento 

Este questionário é direcionado aos profissionais de TI que utilizam Scrum no 

desenvolvimento de software. O seu objetivo é coletar, de forma estruturada, informações 

sobre o perfil dos profissionais de TI que trabalham com Scrum e dos projetos por eles 

desenvolvidos. 

O questionário é estruturado em quatro partes: 

 Parte I -  Identificação do Entrevistado. 

 Parte II – Caracterização do Projeto de Acordo com a Percepção do Entrevistado. 

 Parte III – Identificação dos Perfis de Comportamento no Trabalho em Equipe. 

 Parte IV – Identificação das Preferências por Atividades Técnicas do Entrevistado. 

 

 

      Sigilo das Informações 

As informações pessoais da Identificação do Entrevistado serão tratadas como sigilosas e 

não serão reveladas sem autorização prévia e por escrito do entrevistado. As Informações 

das partes 2, 3 e 4 serão processadas e apresentadas no trabalho de dissertação e em 

artigos científicos de forma agregada ou isoladamente sem a identificação da fonte. 

 

OBS: A fim de garantir o sigilo das informações, os questionários deverão ser 

preenchidos e colocados de volta no envelope que deverá ser lacrado antes de ser 

devolvido.  

 

 

Agradecimentos 

O orientador da pesquisa, Prof. Fabio Q. B. da Silva, e a aluna de mestrado Leila M. R. de 

Sousa Mariz agradecem antecipadamente a sua participação. Os resultados desta atividade 

da pesquisa serão divulgados a todos os entrevistados. 
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Citações dos Entrevistados 

 

Os nomes dos entrevistados poderão ser citados, de forma conjunta ou isoladamente, em 

agradecimentos na dissertação de mestrado e em artigos científicos. Caso você não queira 

que seja feita citações de seu nome, marque o Quadro abaixo 

□ Não citar meu nome em publicações ou trabalhos relativos a esta pesquisa. 

 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

 

 

1. Nome Completo  
 

2. Nome em 
Citações 

 

3. Email  

6. Sexo (   ) Feminino                         (   ) Masculino 
 

7. Faixa etária (   )15 a 20         (   )21 a 25         (   )26 a 30 
(   )31 a 35         (   )36 a 40         (   )41 A 50     (   )Acima de 51 
 

8. Formação 
(assinale a de maior 
grau)  

(   ) Terceiro grau 
incompleto (vá 
para o item 11) 

(   )Terceiro grau 
completo 
(   )Mestrado 

(   ) Especialização 
(   ) Doutorado 
(   )Pós-doutorado 
 

9. Curso (   ) Ciência da Computação 
(   ) Engenharia da 
Computação 

(   )  Sistemas de Informação 
(   )  Outro. Qual? 
____________________ 

10. Instituição onde 
obteve maior grau 

(após responder, vá para Parte 2) 
 

Se você tem o terceiro grau incompleto responda as seguintes questões 

11. Instituição onde 
estuda 

 

12. Curso (   ) Ciência da Computação 
(   ) Engenharia da 
Computação 
 

(   ) Sistemas de Informação 
(   ) Outro. Qual? ____________________ 
 

13. Qual ou quais 
das disciplinas você 
já cursou 

(   ) Engenharia de Software 
(   ) Sistemas de Informação 

(   ) Qualidade de Software 
(   ) Processos de Desenvolvimento de 
Software 
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PARTE II – CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE ACORDO COM A PERCEPÇÃO DO 
ENTREVISTADO 
 
 
Q01 – Qual o grau de sucesso do projeto <nome do projeto>, em relação a escala 

abaixo? 

 
Insucesso                                 Sucesso Parcial                                     Sucesso Total 

 
 

        

 
 
 

Q02 – Quais o(s) critério(s) utilizado(s) para mensurar o sucesso do <nome do 

projeto> ? (Marcar mais de uma alternativa, caso seja necessário) 

 

 

 
 

Satisfação das expectativas dos stakeholders (principais envolvidos) 

 
 

Atendimento aos objetivos e requisitos do projeto 

 
 

Entrega do produto dentro do orçamento previsto 

 
 

Entrega do produto dentro do prazo previsto 

 
 

Entrega do produto dentro dos padrões de qualidade acordados 

 
 

Satisfação da equipe 

 
 

ROI ( Retorno sobre o Investimento) 

 
 
 
Q03 – Qual o papel Scrum que você desempenhou, enquanto atuava no <nome do 

projeto> ? 

 

 Scrum  Master  Product Owner  Time 

 
 
 

Q04 - Caso você tenha selecionado a opção Time na questão anterior(Q03), qual a 

principal atividade que você desempenhou no <nome do projeto>? 

 

 
  
 

Análise  Desenvolvimento  Teste 

 Design  Outro. Especificar:______________________ 
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Para responder as questões a seguir, assinale a alternativa que expressa melhor a realidade 

do Projeto <nome do projeto>: DT–Discordo Totalmente, DP-Discordo Parcialmente, N-

Neutro, CP–Concordo Parcialmente, CT–Concordo Totalmente. 

 DT DP N CP CT 

Q05 – Entregas freqüentes de valor para o cliente.         

Q06 – A equipe foi composta por profissionais bem qualificados. 
tecnicamente.  

     

Q07 – Foram definidas normas de codificação.      

Q08 – Foi utilizado um processo de gerenciamento ágil de requisitos.       

Q09 – Houve coerência, auto-organização dos trabalhos do time.      

Q10 - Bom relacionamento do cliente com a equipe.      

Q11 – Foram realizadas atividades de “Refactoring”       

Q12 – Priorização de funcionalidades mais importantes para o cliente.      

Q13 - Equipe altamente motivada com o projeto.      

Q14 - Utilização de técnicas ágeis de acompanhamento do projeto.      

Q15 - Alocação de toda a equipe em um mesmo ambiente.      

Q16 – O cliente estava sempre presente, colaborando com a equipe.      

Q17 - “Design”  simples do projeto.       

Q18- Conhecimento do Scrum  Master em métodos ágeis.      

Q19 – A equipe de desenvolvimento do projeto era pequena.      

Q20 - As entregas de versões foram gerenciadas de forma eficiente.      

Q21 - Scrum Master com estilo de liderança adaptativo(flexível).       

Q22 – As atividades desempenhadas pelos componentes da equipe 
estavam adequadas as suas habilidades pessoais.    

     

Q23 – Foram realizadas reuniões de avaliação ao final do projeto.      

Q24 - Realização de atividade de testes de integração.       

Q25 - Equipe tecnicamente treinada em Scrum.      

Q26 - Reuniões diárias do time com ênfase na comunicação face a face.      

Q27 - Cumprimento regular das atividades programadas.       

Q28 – Estrutura organizacional horizontal, com poucos níveis 
hierárquicos. 

     

Q29 – O projeto tinha um escopo variável.      

Q30 – Documentação gerada adequada às necessidades do projeto.      
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PARTE III – IDENTIFICAÇÃO DOS PERFIS COMPORTAMENTAIS DO 

TRABALHO EM EQUIPE 
 
 

Forma de Preenchimento:  

 

Cada questão apresenta uma situação de trabalho em equipe. Procure trazer cada situação 

para o seu contexto pessoal de atuação. Para cada Seção, distribua um total de 10 pontos 

entre as sentenças que você acredita que melhor descrevem seu comportamento. Esses 

pontos podem ser distribuídos entre várias sentenças: nos casos extremos eles talvez sejam 

distribuídos entre todas as sentenças ou os 10 pontos podem ser dados a uma única 

sentença. Para facilitar as respostas, anote os pontos na caixa à esquerda das sentenças. 

 
 
Q01 - Com o que eu acredito que posso contribuir com um time de trabalho: 
 

 (a) Acho que posso rapidamente ver e tirar vantagem de novas oportunidades. 

 (b) Posso trabalhar bem com uma grande variedade de pessoas. 

 (c) Produzir idéias é um dos meus dons naturais. 

 
 
 

(d) Minha habilidade está em ser capaz de fazer as pessoas falarem se eu 
percebo que elas têm algo de valor a contribuir com os objetivos do grupo. 

 (e) Minha capacidade de levar o trabalho até o final tem muito a ver com a minha 
efetividade pessoal. 
 

 (f) Estou pronto para encarar falta de popularidade temporária se isso levar a 
resultados que valham a pena no final. 
 

 (g) Percebo rápido o que pode dar certo em uma situação com a qual já estou 
familiarizado. 
 

 (h) Posso oferecer opinião equilibrada para alternativas possíveis de ação sem 
introduzir viés ou preconceito. 
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Q02 - Se eu tiver uma possível deficiência no trabalho em grupo, esta pode ser: 
 

 (a) Eu não fico a vontade a menos que as reuniões sejam bem estruturadas e 
coordenadas e geralmente bem administradas. 
 

 (b) Sou inclinado a ser muito generoso com outros que têm pontos de vista 
válidos, mas que ainda não tenham sido discutidos. 
 

 (c) Tenho a tendência de falar muito sempre que o grupo se engaja em novas 
idéias. 
 

 (d) Minha atitude objetiva torna difícil para eu aderir prontamente e com 
entusiasmo com meus colegas. 
 

 (e) Algumas vezes pareço enfático e autoritário se existe a necessidade de 
conseguir que algo seja feito. 
 

 (f) Acho difícil liderar talvez porque eu seja muito sensível e compreensível com a 
atmosfera do grupo. 
 

 (g) Tenho tendência de me prender demais com as idéias que me ocorrem e por 
isso perder a atenção sobre o que está acontecendo. 
 

 (h) Meus colegas tendem a me ver como alguém desnecessariamente 
preocupado com detalhes e com a possibilidade de que as coisas dêem 
errado. 

 
 
 
Q03 - Quando envolvido em um projeto com outras pessoas: 
 

 (a) Tenho atitude de influenciar as pessoas sem pressioná-las. 

 (b) Minha vigilância evita que omissões ou erros por descuido sejam cometidos. 

 (c) Estou pronto para pressionar para ter certeza que reuniões não desperdiçarão 
tempo ou perderão o foco no objetivo principal. 
 

 (d) Podem contar comigo para contribuir com algo original. 

 (e) Estou sempre pronto para apoiar boas sugestões em favor do interesse 
comum. 
 

 (f) Sou muito interessado em procurar as ultimas novidades de idéias e 
desenvolvimentos. 
 

 (g) Acredito que minha capacidade para julgar calmamente é apreciada pelos 
outros. 
 

 (h) Podem contar comigo para verificar que todo o trabalho essencial é 
organizado. 
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Q04 - Minha abordagem característica para trabalho em grupo é: 
 

 (a) Tenho interesse em conhecer melhor meus colegas. 
 

 (b) Não reluto em desafiar o ponto de vista dos outros ou sustentar um ponto de 
vista minoritário próprio. 
 

 (c) Posso normalmente encontrar uma linha de raciocínio para refutar propostas 
inconsistentes. 
 

 (d) Acho que tenho talento para fazer as coisas funcionarem uma vez que um 
plano tenha que ser colocado em operação. 
 

 (e) Tenho a tendência de evitar o obvio e de produzir o inesperado. 
 

 (f) Eu trago um toque de perfeccionismo para qualquer trabalho de equipe que eu 
faça. 
 

 (g) Estou pronto para utilizar contatos fora do próprio grupo. 
 

 (h) Apesar ser interessado em todas as visões, não hesito em chegar a uma 
conclusão uma vez que uma decisão tem que ser tomada. 

 
 
 
Q05 - Eu tenho satisfação em um trabalho porque: 
 

 
 

(a) Gosto de analisar situações e ponderar sobre todas as possíveis escolhas. 

 
 

(b) Sou interessado em encontrar soluções praticas para os problemas. 

 
 

(c) Gosto de sentir que estou dando suporte a boas relações de trabalho. 

 
 

(d) Posso ter uma forte influência nas decisões. 

 
 

(e) Posso encontrar pessoas que tem algo de novo para oferecer. 

 
 

(f) Posso fazer as pessoas concordarem com um encaminhamento necessário 
das ações. 
 

 
 

(g) Sinto-me bem onde eu posso dar a uma tarefa minha completa atenção. 

 
 

(h) Eu gosto de encontrar um campo que desenvolva minha imaginação. 
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Q06 - Se eu repentinamente recebo uma tarefa difícil, com tempo limitado e pessoas 

não familiares: 

 (a) Sentiria vontade de me retirar para algum canto e planejar uma saída para o 
impasse antes de desenvolver uma linha de ação. 

 (b) Estaria pronto para trabalhar com a pessoa que apresentasse a abordagem 
mais positiva, por mais difícil que esta pessoa possa ser. 

 (c) Encontraria um modo de reduzir o tamanho da tarefa estabelecendo o que os 
diferentes indivíduos poderiam contribuir melhor. 

 (d) Meu senso natural de urgência ajudaria a garantir que não falhássemos em 
cumprir o cronograma. 

 (e) Acredito que poderia permanecer tranquilo e manter minha capacidade de 
pensar claramente. 

 (f) Manteria uma estabilidade de objetivos apesar das pressões. 
 

 (g) Estaria preparado para tomar uma posição de liderança se sentisse que o 
grupo não estava progredindo. 

 (h) Abriria uma discussão para estimular novos pensamentos e iniciar algum 
desenvolvimento de ações. 

 
 
 
Q07 - Em relação a problemas com os quais estou sujeito quando trabalho em grupo: 
 

 (a) Estou pronto para mostrar minha impaciência com aqueles que estão 
obstruindo o progresso do trabalho. 

 (b) Os outros podem me criticar por ser muito analítico e insuficientemente 
intuitivo. 
 

 (c) Meu desejo de garantir que o trabalho seja feito corretamente pode atrasar o 
desenvolvimento. 
 

 (d) Eu tendo a ficar entediado facilmente e me apoio em algum participante 
estimulante para me motivar. 
 

 (e) Acho difícil começar o trabalho a menos que os objetivos estejam claros. 
 

 (f) Às vezes não consigo explicar e esclarecer pontos complexos que me 
ocorrem. 
 

 (g) Tenho consciência para demandar dos outros tarefas que eu não posso fazer 
eu mesmo. 

 (h) Hesito em expressar minhas opiniões quando me deparo com uma oposição 
real. 

 
 Tradução livre de Management Teams: Why They Succeed or Fail. R. Meredith Belbin. 
Butterworth Heinemann, 1981. 
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PARTE IV – IDENTIFICAÇÃO DAS PREFERÊNCIAS POR ATIVIDADADES TÉCNICAS 

 
De forma a complementar as informações fornecidas e visando garantir maior confiabilidade 

à pesquisa, favor responder as questões a seguir. 

 

Forma de Preenchimento:  

Cada questão se refere a uma situação encontrada no desenvolvimento de software de 

forma geral. Não existe associação a métodos, metodologias ou processos específicos. 

Procure trazer cada situação para o seu contexto pessoal de atuação. Em cada questão, 

você terá sete pontos para distribuir entre as cinco alternativas, podendo atribuir desde 0 

(zero) para aquela atividade a qual você não tem nenhuma preferência, até 7 (sete) para 

aquela atividade que você tem muita preferência. Mas lembre-se que a soma dos pontos 

das cinco alternativas, em cada questão, deve sempre ser igual a sete. Para facilitar as 

respostas, anote os pontos na caixa a esquerda das sentenças. 

 
 
Q01 - Em relação à obtenção, estruturação e desenvolvimentos dos requisitos de um 
sistema de software, eu geralmente gosto de realizar atividades relacionadas a: 
 

 
 
 

(a) Identificar requisitos e modelar casos de uso, user stories, etc 

 
 
 

(b) Transformar os requisitos em uma arquitetura que descreve a sua estrutura de 
alto nível e identifique os componentes de software. 

 
 
 

(c) Varrer as funcionalidades do sistema em busca de falhas. 

 
 
 

(d) Planejar e conduzir as revisões formais da arquitetura de software em geral. 

 
 
 

(e) Coordenar as interações com cliente e usuários, buscando manter a equipe de 
projeto concentrada na meta certa. 
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Q02 - Quando estou envolvido no planejamento, organização e controle dos testes de 
um projeto de sistema de software, eu geralmente: 
 

 
 
 

(a) Estou sempre especificando dados e avaliando resultado dos testes conduzidos 
em cada ciclo de teste. 

 
 
 

(b) Gosto de definir a abordagem de teste e assegurar sua correta implementação. 

 
 
 

(c) Estou sempre procurando encontrar falhas de funcionamento dentro de uma 
pequena parte do sistema. 

 
 
 

(d) Tenho tendência em verificar código-fonte, além de planejar e conduzir revisões 
de código-fonte. 

 
 
 

(e) Tenho tendência em planejar e supervisionar o processo de teste. 

 
 
 
Q03 - Em relação ao conjunto de definições que descreve como o sistema deve ser 
construído e testado eu estou interessado em: 
 

 
 
 

(a) Especificar detalhadamente as funcionalidades do sistema. 

 
 
 

(b) Desenvolver e testar componentes de acordo com os padrões adotados para o 
projeto. 

 
 
 

(c) Verificar os requisitos quanto a sua consistência, completude e precisão. 

 
 
 

(d) Planejar e conduzir a revisão formal do modelo de caso de uso, de user stories, 
etc. 

 
 

(e) Descrever a estrutura do produto e identificar os itens de sua configuração que 
são tratados como entidades de uma única versão no processo de 
gerenciamento de configuração. 
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Q04 - Quando estou desenvolvendo uma interface que permita ao usuário interagir de 

acordo com o modelo conceitual da interação, eu: 

 

 (a) Gosto de definir objetos de interface e as ações a eles aplicadas. 

 (b) Tenho tendência a buscar a coordenação da construção do protótipo e do design 
da interface do usuário. 
 

 (c) Gosto de detectar fraquezas no design e avaliar a qualidade global da interface. 

 (d) Gosto de avaliar a qualidade e aperfeiçoar os artefatos produzidos nas atividades 
de análise de contexto de uso e de especificação de requisitos. 
 

 (e) Tenho interesse em coordenar interações com cliente e usuários e geralmente 
procuro manter a equipe de projeto concentrada na meta certa. 

 
 
 
Q05 - No processo global de desenvolvimento de sistemas de software, desde a 

transformação de um conjunto de requisitos até a finalização do desenvolvimento, eu 

fico mais satisfeito quando trabalho em: 

 

 
 

(a) Identificação da necessidade do usuário e avaliação da concepção do sistema. 

 
 

(b) Transformação de especificações em código: programação. 
 

 (c) Execução de testes em um programa ou sistema de programas com a finalidade 
de encontrar erros. 
 

 (d) Avaliação dos artefatos de planejamento e de avaliação do projeto nos principais 
pontos de revisão do ciclo de vida do projeto. 
 

 (e) Planejamento e gerenciamento dos riscos no desenvolvimento do projeto. 

 
 

Obrigada por sua colaboração !  

Sinta-se à vontade para registrar seus comentários ou fornecer mais alguma informação que 

julgar importante no espaço abaixo. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 



151 

 

APÊNDICE D – Modelo de Planilha utilizada na Categorização 

da Entrevista 

 

Categorias Scrum Master 1 Scrum Master 2 Scrum Master 3 ...... Scrum Master 16 

c_nome 
    

  

c_sexo 
    

  

c_idade 
    

  

c_formacão 
    

  

c_nivel_formação 
    

  

c_anos_formação 
    

  

c_cargo 
    

  

c_tempo_Scrum 
    

  

c_qt_projetos 
    

  

c_qt_sucesso 
    

  

c_qt-equipe 
    

  

c_papeis 
    

  

c_sobreposição 
 

 
  

  

c_balanceamento 
    

  

c_habil_time 
    

  

c_habil_Scrum_master 
    

  

c_habil_product_owner 
    

  

c_reuniao_diaria 
    

  

c_documentação 
    

  

c_escolha_uso 
    

  

c_critérios_montagem 
    

  

c_monta_equipe 
    

  

c_fatores_sucesso           
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APÊNDICE E – Associação entre habilidades dos Papéis 

Funcionais e Perfis de Belbin 

 

 SCRUM MASTER  

 

Habilidades do  

Scrum  Master IMP CO SH PL RI ME TW CF 

Liderança 0 + -  - -  -  -  - 

Comunicador 0 + - - + - +  - 

Mediador 0 0  -  - 0 0 + 0 

Resolvedor de conflitos 0 +  -  - 0 + + 0 

Resolvedor de 

problemas(obstáculos)  + + + + 0 + 0 0 

Negociador - 0 - - + 0 +  - 

Incetivador da Equipe 0 +  - 0 - - + 0 

Iniciativa 0 + + 0 0 0 0 0 

Protetor do Time 0 +  - 0 0 0 0 0 

Referência para a Equipe 0 + 0 0 0 0 0 0 

Tomada de decisão - + + 0 0 + -  - 

Disciplina + + 0  - 0 0 0 + 

Cumprimento do Processo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sabe delegar 0 + 0 0 0 0 0 - 

RESULTADO 0 + - - 0 0 + - 

 

 

 

 PRODUCT OWNER 

 

Habilidades do  

Product Owner IMP CO SH PL RI ME TW CF 

Negociador - 0 - - + 0 +  - 

Decidido (sabe o que quer) - + 0 0 0 + - 0 

Visão de mercado 0 0 0 0 + 0 0 0 

Organizado + 0 0 0 0 0 0 0 

Comunicador 0 + - - + - +  - 

Sabe priorizar + + 0 0 0  + 0 0 

Conhecedor do Negócio 0 0 0 0  + 0 0 0 

Tomada de decisão - + + 0 0 + -  - 

Avaliador do produto 

entregue + 0 0 0 + + 0 + 

RESULTADO 0 + 0 - + + 0 - 
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 ANALISTA 

 

Habilidades do Analista de Sistemas IMP CO SH PL RI ME TW CF 

 Facilidade de expressão e 

comunicação 0 + - - + - + - 

Facilidade em construir 

relacionamentos 0 + - - + 0 + - 

Facilidade de adaptação a mudanças - 0 0 + + 0 0 - 

Iniciativa na solução de problemas + + + + 0 + 0 0 

Desenvolvimento de alternativas 

criativas 0 - 0 + + 0 0 0 

Tolerância a pressão 0 0 + 0 0 - 0 0 

 Presteza 0 + - 0 + 0 + 0 

Organização + 0 0 0 0 0 0 + 

Pró-atividade e objetividade + + + 0 0 - 0 0 

Comprometimento 0 0 0 0 - 0 0 + 

Trabalho em equipe 0 +  - - 0 0 + - 

Auto-gerenciamento 0 - + 0 0 0 0 + 

RESULTADO + + 0 0 + - + - 

 

 

 

 DESENVOLVEDOR 

 

Habilidades do Desenvolvedor IMP CO SH PL RI ME TW CF 

 Atenção a detalhes e boa memória 0 0 0 0 0 + 0 + 

 Capacidade de concentração 0 0  - 0 0 + 0 0 

 Capacidade de resolver problemas 

práticos + 0 0  - - - + 0 

 Disciplina + + 0 0 0 0 + + 

 Facilidade para matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Paciência + + - - 0 0 0  - 

 Perseverança 0 0 + 0 - 0 0 + 

 Raciocínio lógico desenvolvido. 0 - 0 + 0 + 0 0 

 Pró-atividade + + + 0 + 0 + 0 

 Trabalho em Equipe 0 +  - - + 0 + - 

 Auto-gerenciamento 0 - + 0 0 0 0 + 

RESULTADO + + 0 - 0 + + + 
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 TESTADOR 

 

Habilidades do Testador IMP CO SH PL RI ME TW CF 

1. Atenção a detalhes e boa 

memória 0 0 0 0 0 + 0 + 

2. Capacidade de concentração 0 0  - 0 0 + 0 0 

3. Disciplina + + 0 0 0 0 + + 

4. Paciência + + - - 0 0 0  - 

5. Perseverança 0 0 + 0 - 0 0 + 

6. Organização + 0 0 0 0 0 0 + 

7. Pró-atividade + + + 0 + 0 + 0 

8. Trabalho em Equipe 0 +  - - 0 0 + - 

9. Auto-gerenciamento 0 - + 0 0 0 0 + 

RESULTADO  + + 0 - 0 + + + 

 

 

 

 

 DESIGNER DE TELAS 

 

Habilidades do Designer IMP CO SH PL RI ME TW CF 

1. Iniciativa na solução de 

problemas e desenvolvimento de 

alternativas criativas + + + + 0 + 0 0 

2. Facilidade de adaptação a 

mudanças 0 0 0 + + 0 0 0 

3. Organização - 0 0 + + 0 0 - 

4. Pró-atividade e objetividade + 0 0 0 0 0 0 + 

5. Capacidade de Concentração + + + 0 0 - 0 0 

6. Atenção a detalhes 0 0  - 0 0 + 0 0 

7. Trabalho em equipe 0 0 0 0 0 + 0 + 

8. Auto-gerenciamento 0 +  - - 0 0 + - 

RESULTADO 0 - + 0 0 0 0 + 
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APÊNDICE F – Relação entre Papéis Scrum e Perfis Belbin por 

Projeto. 

 

 Quadro E1 -  Contabilização das relações entre papéis funcionais e perfis Belbin 

PROJETO 

PAPEL 

FUNCIONAL 

IMP CO SH PL RI ME TW CF 

Projeto1 Scrum Master   1       1   1 

Product Owner         1 1   1 

Analista 1   1 1   1     

Desenvolvedor 1     2   1 1   

Testador 1     1         

 TOTAL 3 1 1 4 1 4 1 2 

Projeto2 Scrum Master   1       1   1 

Analista 1     1         

Desenvolvedor 1 1 1 3 1 4 2 2 

Testador 1     1         

Designer       2 2   1   

 TOTAL 3 2 1 7 3 5 3 3 

Projeto3 Scrum Master     1 1   1     

Desenvolvedor 1         2   2 

Testador       1 1       

Designer   1 1       1   

 TOTAL 1 1 2 2 1 3 1 2 

Projeto4 Scrum Master     1     1     

Product Owner     1         1 

Desenvolvedor 2 2 2 1 2 2 4   

 TOTAL 2 2 4 1 2 3 4 1 

Projeto5 Scrum Master   1             

Desenvolvedor   1   2     1 1 

 TOTAL  0  2 0 2 0 0 1 1 

Projeto6 Scrum Master   1 1     1     

Product Owner       1     1   

Desenvolvedor 1 2 2 1 1 2   1 

 TOTAL 1 3 3 2 1 3 1 1 

Projeto7 Scrum Master   1       1     

Analise     1 1 1     1 

Desenvolvedor     1 2 1     1 

Testador     1 1 1 1   1 

 TOTAL 0 1 3 4 3 2 0 3 

Projeto8 Scrum Master   1 1   1       

Desenvolvedor. 1   1       2 2 

 TOTAL 1 1 2 0 1 0 2 2 

Projeto9 Scrum Master 1   1           

Desenvolvedor 1 1     1 1   2 

Designer 2 1   1       1 

 TOTAL 4 2 1 1 1 1 0 3 

Projeto10 Scrum Master   1       1     

Product Owner   1     1       

Desenvolvedor 1     1 1       

Designer   1     1       

 TOTAL 1 3 0 1 3 1 0 0 

Projeto11 Scrum Master 1 1 1           

Desenvolvedor 1 2 2   1 2 2 1 

Testador           1 1   

 TOTAL 2 3 3 0 1 3 3 1 
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 Quadro E2 
-
  Verificação da conformidade da composição da equipe com o modelo proposto 

PROJETO PAPEL 

FUNCIONAL 

IMP CO SH PL RI ME TW CF 

Projeto1 
Scrum Master 

  1
+
       1

0
   1

-
 

Product Owner 
        1

+
 1

+
   1

-
 

Analista 
1

+
   1

0
 1

0
   1

+
     

Desenvolvedor 
1

+
     2

-
   1

+
 1

+
   

Testador 
1

+
     1

-
         

Projeto2 

  
Scrum Master 

  1
+
       1

0
   1

-
 

Analista 
1

+
     1

-
         

Desenvolvedor 
1

+
 1

0
 1

0
 3

-
 1

0
 4

+
 2

+
 2

+
 

Testador 
1

+
     1

-
         

Design 
      2

+
 2

+
   1

+
   

Projeto3 

  
Scrum Master 

    1
-
 1

0
   1

0
     

Desenvolvedor 
1

+
         1

+
   2

+
 

Testador 
      1

-
 1

0
       

Design 
  1

0
 1

0
       1

+
   

Projeto4 

  
Scrum Master 

    1
-
     1

0
     

Product Owner 
    1

0
         1

-
 

Desenvolvedor 
2

+
 2

+
 2

0
 1

-
 2

0
 2

+
 4

+
   

Projeto5 

  
Scrum Master 

  1
+
             

Desenvolvedor 
  1

+
   2

-
     1

+
 1

+
 

Projeto6 

  
Scrum Master 

  1
+
 1

-
     1

0
     

Product Owner 
      1

-
     1

0
   

Desenvolvedor 
1

+
 2

+
 2

0
 1

-
 1

0
 2

+
   1

+
 

Projeto7 

  
Scrum Master 

  1
+
       1

-
     

Analista 
    1

0
 1

-
 1

+
     1

-
 

Desenvolvedor 
    1

0
 2

-
 1

0
     1

+
 

Testador 
    1

0
 1

-
 1

0
 1

+
   1

+
 

Projeto8 

  
Scrum Master 

  1
+
 1

-
   1

0
       

Desenvolvedor 
1

+
   1

0
       2

+
 2

+
 

Projeto9 

  
Scrum Master 

1
0
   1

-
           

Desenvolvedor 
1

+
 1

+
     1

0
 1

+
   2

+
 

Design 
2

+
 1

0
   1

+
       1

-
 

Projeto10 

  
Scrum Master 

  1
+
       1

0
     

Product Owner 
  1

+
     1

+
       

Desenvolvedor 
1

+
     1

-
 1

0
       

Design 
  1

0
     1

+
       

Projeto11 
Scrum Master 

1
0
 1

+
 1

-
           

Desenvolvedor 
1

+
 2

+
 2

0
   1

0
 2

+
 2

+
 1

+
 

Testador 
          1

+
 1

+
   



157 

 

 

APÊNDICE G – Fatores críticos e atributos de sucesso de projetos 

ágeis de desenvolvimento de software  

 

Fator de Sucesso Atributo de Sucesso 

Estratégias de Entrega Entregas regulares do software 

Entrega primeiramente das funcionalidades mais importantes 

Práticas Ágeis de Desenvolvimento de 

Software 

Normas de codificação bem definidas 

Aplicando “Desing” simples 

Rigorosas atividades de “Refactoring”  

Correta quantidade de documentação 

Correto mecanismos de testes de integração 

Capacidade do Time Membros do time com alta competência e experiência 

Membros do time com grande motivação  

Gerentes com conhecimento em métodos ágeis 

Gerentes com estilo adaptativo de gerenciamento 

Treinamento técnico apropriado para a equipe 

Processo de Gerenciamento de 

Projetos 

Seguindo processo de gerenciamento ágil de requisitos 

Seguindo processo de gerenciamento ágil de projetos 

Seguindo processo de gerenciamento ágil de configuração 

Bom progresso do mecanismo de tracking 

Forte foco em comunicação, como reuniões diárias face a face 

Cumprimento regular do cronograma  

Ambiente do Time Colocação de todo time em um mesmo ambiente 

Coerência, time auto-organizado 

Projetos com times pequenos 

Projetos com múltiplos times independentes 

Envolvimento do Cliente Bom relacionamento com o cliente 

Forte compromisso e presença do cliente 

Cliente com grande autoridade 

 

 

 

 

 

Fonte: Traduzido de Chow e Cao (2007) 

 


