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Utilização de Métodos Ágeis por equipes de
desenvolvimento de software em universidades
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Resumo: O trabalho de desenvolvimento de sistemas computacionais, realizado dentro das universidades públicas, tem o papel de ajudar na
gestão administrativa das instituições. Em alguns casos, essa mão de obra tem sido terceirizada, mas há servidores com conhecimento
específico para tal e que poderiam se sentir motivados em fazê-lo. A utilização de metodologias ágeis pode ser útil nesse sentido. Com o
objetivo de conhecer melhor este cenário, foi realizado um levantamento através de questionário. Quarenta e sete servidores responderam e os
resultados sugerem que os métodos ágeis ajudam na organização do trabalho da equipe, aumentando a produção e tornando o trabalho mais
efetivo.

Palavras-Chave: métodos ágeis, desenvolvimento de software, universidade pública.
Use ofAgile Methods by software development teams in a Brazilian public university
Abstract: The work of developing computer systems within public universities aims at assisting institutions administrative management. In

some cases, this labor force has been outsourced, but there are native employees with specific knowledge for such work and that could feel
motivated to do it. The use of agile methodologies can be useful in this sense. In order to better understand this scenario, a survey was
conducted through a questionnaire. Forty-seven employees participated and the results suggest that agile methods help the teamwork
organization, increasing production and making the work more effective.

Keywords: agile methods, software development, public university.

I. INTRODUÇÃO
As universidades públicas brasileiras contam
essencialmente com dois cargos na área de Tecnologia da
Informação (TI): o Técnico em TI (nível técnico) e o Analista
de TI (nível superior). Dentro destes dois cargos existem
divisões para serviços na área de infraestrutura de redes,
manutenção de equipamentos e suporte a usuários e
desenvolvimento de sistemas. Essa divisão de tarefas já fica
evidente no edital do concurso que é voltado para selecionar o
profissional necessário.
As equipes de desenvolvimento são formadas por técnicos
e analistas, com níveis de responsabilidades diferentes, mas
trabalhando em conjunto para satisfazer as necessidades da
universidade em que estão lotados.
Algumas destas instituições contam com funcionários
terceirizados ou mesmo com sistemas de terceiros. O trabalho
desempenhado por estas pessoas ou empresas, na totalidade
ou partes, poderia ser realizado pela própria equipe efetiva
caso houvesse uma maior organização do trabalho destas
equipes. A organização necessária pode ser obtida através da
implantação de metodologias ágeis.
O presente artigo baseia-se em uma pesquisa quantitativa
que busca encontrar o cenário da utilização e influência da
metodologia ágil no ambiente de desenvolvimento de

sistemas nas universidades públicas brasileiras.
Como parte da metodologia adotada para o
desenvolvimento deste trabalho, foi elaborado um
questionário, doravante denominado “Pequisa - Métodos
Ágeis nas Universidades Públicas” (MAURICIO; NERIS,
2015), com 28 perguntas e o mesmo enviado para pelo menos
um representante das universidades públicas brasileiras,
municipais, estaduais e federais, através de endereços de emails encontrados nas páginas web das instituições. O
questionário ficou disponível por 45 dias e foi respondido por
47 pessoas.
Os resultados sugerem que os métodos ágeis ajudam na
organização do trabalho da equipe, aumentando a produção e
tornando, o trabalho realizado, mais eficaz. E tão importante
quanto a remuneração, o ambiente de trabalho, o convívio e o
reconhecimento dos colegas influenciam a satisfação pessoal
de analistas e técnicos de TI dentro do serviço público.
Este artigo esta organizado da seguinte maneira: a seção 2
traz o referencial teórico, a seção 3 aborda os trabalhos
relacionados, na seção 4 está descrita a metodologia, a seção
5 os resultados, na seção 6 a conclusão e trabalhos futuros.
II. REFERÊNCIAL TEÓRICO
As metodologias ágeis existem desde a década de 80 e não
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é só no campo da tecnologia que são aplicadas. Como
exemplo existe o Sistema Toyota de Produção, que aumenta a
produtividade e evita o desperdício de recursos (MOURA,
1989). Os Sistemas Toyota têm como objetivo eliminar o
desperdício de recursos com fatores que não implicam no
resultado final do produto, eliminar os defeitos e envolver os
colaboradores no processo fabril.
Com esta necessidade comprovada de envolver as pessoas
nos processos, a fim de melhorar o desempenho das
empresas, foi necessário uma adaptação para a área de
tecnologia e desenvolvimento de sistemas em busca de
melhores práticas para se trabalhar com a criação de
softwares. Em fevereiro de 2001, um grupo de dezessete
desenvolvedores, liderados por Kent Beck, assinaram o
Manifesto para o desenvolvimento ágil de software (BECK et
al., 2001). O Manifesto Ágil é um apanhado das melhores
práticas observadas em várias metodologias ágeis.
O manifesto tem quatro valores fundamentais que podem
ser entendidos como pilares para o desenvolvimento ágil de
software:
• Indivíduos e interações são mais importantes que
processos e ferramentas
• Software em funcionamento é mais importante que
documentação abrangente
• Colaboração com o cliente é mais importante que
negociação de contratos
• Responder a mudanças é mais importante que
seguir um plano
O principal objetivo do manifesto está em fazer com que
os profissionais executem tarefas de formas mais simples e
objetivas, com foco nas principais necessidades, porém sem
deixar de lado os processos, documentação e planos de
trabalho. Clientes e desenvolvedores devem estar sempre
integrados, trabalhando em conjunto e conversando sobre
todas as decisões que devem ser tomadas para a criação do
produto. Entregas frequentes de softwares em funcionamento
é essencial, com isso o cliente pode ter uma ideia de como
está seu produto e pedir alterações caso seja necessário,
sejam elas, alterações devido a um mau entendimento da
necessidade ou necessidades novas que surgiram.
O desenvolvimento ágil depende de uma interação
constante entre os desenvolvedores e o cliente, o plano de
trabalho é definido diariamente com base no que foi
estabelecido como prioridades, mas pode ser alterado
conforme necessidades. Para que esta interação tenha
sucesso, depende de uma equipe altamente motivada e bem
relacionada com seu cliente.

“A filosofia defende a satisfação do cliente e a entrega
de incremental prévio; equipes de projetos pequenas e
altamente motivadas; métodos informais; artefatos de
engenharia de software mínimos e, acima de tudo,
simplicidade no desenvolvimento geral. Os princípios de
desenvolvimento priorizam a entrega mais que a análise e
projeto (embora essas atividades não sejam
desencorajadas); também priorizam a comunicação ativa e
contínua entre desenvolvedores e clientes.” (Pressman,
2011, p.81)

Entre várias metodologias ágeis, as mais conhecidas são a
Scrum e XP (Extreme Programming.
A) SCRUM

Scrum é uma metodologia ágil utilizada no
desenvolvimento de softwares em ambientes dinâmicos. As
equipes são pequenas, até dez integrantes, auto-organizadas
onde os próprios membros dividem as tarefas e
autossuficientes pois cada equipe deve ser capaz de concluir
suas tarefas. A principal diferença do Scrum é que ele é
focado em técnicas de planejamento e gerência do time, não
especificamente em técnicas de desenvolvimento de sistemas,
podendo ser aplicado no gerenciamento de qualquer equipe.
Na Tabela 1 são relacionados os conceitos que definem o
Scrum:
Tabela 1 – Conceitos do Scrum

A Figura 1 representa como é o processo Scrum, desde o
Product Backlog até a funcionalidade implementada no
cliente.

Figura 1 – SCRUM - Adaptado (COMUNIDADE DE
DESENVOLVIMENTO ÁGIL DO BRASIL, 2014)
B) Extreme Programming (XP)

Segundo Wells (2015) os valores do XP são comunicação
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verbal, simplicidade do código, respeito e motivação na
equipe. O principal problema com atrasos ou inviabilidades
de projeto é o dimensionamento errado das necessidades,
muitas funcionalidades são implementadas sem que haja real
necessidade. Manter o desenvolvimento simples e somente
com funcionalidades realmente necessárias é essencial para o
sucesso do projeto. O XP tem seu foco nas práticas de
desenvolvimento de sistemas e estas são complementares ao
Scrum (BECK et al., 2001).
O XP consiste em um conjunto de práticas diárias, onde as
principais são:
• Testes – tudo deve ser testado, técnica TDD - Test
Driven Development deve ser utilizada;
• Refatoração – o código deve ser sempre otimizado
e aprimorado;
• Programação Pareada – programação em duplas,
onde um escreve e o outro observa e sugere melhorias;
• Propriedade Coletiva – o código fonte é sempre da
equipe e qualquer membro pode otimizá-lo e aprimorálo.
• Integração Contínua – depois de testada, toda
funcionalidade deve ser compartilhada entre a equipe;
• Cliente Sempre Presente – o cliente é membro da
equipe e deve participar continuamente do
desenvolvimento;
• Padronizações – todo o projeto deve manter
padrões de conhecimento da equipe, o que favorece a
comunicação e manutenção.
C) Servidores Públicos Brasileiros

Em contraponto aos integrantes de uma equipe que trabalhe
utilizando métodos ágeis, de instituição privada, que necessita
de profissionais comprometidos, encontra-se no serviço
público muitos profissionais desatualizados e desmotivados.
Fatores como a burocracia, falta de treinamento e falta de
comprometimento, em alguns casos, fazem com que o
servidor público não se comprometa efetivamente com sua
função.
Asproni (2004) afirma que os métodos ágeis estimulam a
motivação dos indivíduos e devem ser utilizados para obter
ganho de produtividade.
“Ao leigo pode parecer que falta aos gestores públicos
vontade de realizar, mas o fato é que, no serviço público,
só a vontade e o conhecimento individuais não realizam.
Os chefes, por melhor intencionados que sejam, enfrentam
dificuldades ímpares decorrentes de falta de estímulo
funcional e de treinamento prático e teórico dos
servidores, da sensação de impunidade que assola o
funcionalismo e da falta de comprometimento com a
missão pública.” (Kauss, 2011, p.2)

III. TRABALHOS RELACIONADOS
Coelho (2011) realizou um estudo de caso exploratório em
uma instituição pública, situada no estado de Minas Gerais,
que conduziu o desenvolvimento de software para a
Universidade Federal de Lavras e observou como as
limitações do método Scrum podem ser superadas por meio
T.I.S. 2015; 4 (3): 191-199

de outras metodologias, ágeis ou não, incorporadas ao
processo. Foi verificada a importância das adaptações ao
método Scrum e até mesmo o uso conjunto de outros métodos
apresentados no Manifesto Ágil, para a equipe se adequar e
buscar melhorias, prezando desempenho, qualidade e
satisfação do cliente.
Melo e Ferreira (2010) verificaram que a implantação dos
métodos ágeis na organização estudada, instituição pública
que atua no sistema financeiro, foi satisfatória e decisiva para
novos projetos. O estudo de caso foi realizado em dois
projetos pilotos. A instituição já trabalhava há muito tempo
com métodos de desenvolvimento tradicional e o desafio foi a
implantação de uma metodologia ágil, abordando desde o
treinamento até sua utilização. O objetivo do estudo foi buscar
entregas mais rápidas e de melhor qualidade.
Em um projeto de construção de sistemas no Tribunal
Superior Eleitoral, Santos e Canedo (2014) observaram, com
implantação da metodologia ágil Scrum combinado com XP, a
necessidade de melhorias no processo de desenvolvimento
anterior. Os principais benefícios com a metodologia foram
respostas ágeis às mudanças de requisitos durante o
desenvolvimento do projeto, antecipação das entregas, maior
colaboração do cliente, menores erros nas estimativas de
esforços.
As metodologias ágeis incentivam o trabalho em equipe e
aumentam a motivação dos envolvidos. O artigo de Gabardo e
Gomes (2009) conclui que o uso de metodologias ágeis na
Administração Pública Federal é fundamental para as atuais
demandas e problemas do cenário de TI. Este é um trabalho
baseado em um referencial teórico e sugere a aplicação de
pilotos para validar sua teoria.

“Para superar os desafios da indústria de TI deve-se
manter o foco nas pessoas que criam software e na sua
motivação. Este trabalho é uma reflexão crítica sobre os
métodos ágeis, motivação e a remuneração variável. A
falta de flexibilidade no sistema de remuneração da
Administração Pública inviabiliza a premiação por
resultado e não contribui para a motivação do servidor.”
(GABARDO; GOMES, 2009, p. 1)

Cunha, Alves e Moura (2012) aplicaram a metodologia ágil
em uma empresa pública que tem como objetivo prover
soluções de tecnologia da informação e da comunicação para
a execução e o aprimoramento das políticas sociais do Estado
brasileiro. Através da implantação das metodologias,
verificaram que nem sempre é possível garantir a agilidade
sugerida pelas metodologias ágeis em empresas públicas de
tecnologia da informação. Observaram também que algumas
das práticas podem e devem ser incorporadas aos processos
existentes a fim de garantir uma melhora nos serviços
prestados.
Em todos os trabalhos pesquisados, foi unânime a
observação de que os métodos ágeis contribuem para a
melhoria dos processos, agilizam as entregas e proporcionam
mais foco aos envolvidos, fazendo que os desenvolvedores
atinjam melhor seus objetivos, metas que sem as
metodologias ágeis eram mais difíceis de serem alcançadas.
As dificuldades encontradas estão relacionadas ao formalismo
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governamental com seus contratos rígidos, em relação aos
escopos das necessidades e datas. A falta de um mecanismo
de remuneração variável também foi um entrave observado
dentro do serviço público.
IV. METODOLOGIA
O presente artigo baseia-se em uma pesquisa quantitativa
que busca encontrar o cenário da utilização e influência da
metodologia ágil no ambiente de desenvolvimento de
sistemas nas universidades oúblicas brasileiras.
O estudo foi dividido em três etapas.
A primeira etapa foi o levantamento bibliográfico dos
estudos referentes aos processos ágeis focados para o
ambiente do serviço público. Foram utilizados a base do
Google Scholar, SciELO - Scientific Electronic Library
Online e o Portal de Periódicos CAPES/MEC.
A segunda etapa foi a elaboração de um questionário
online com 28 perguntas distribuídas nos temas Identificação,
Desenvolvimento, Terceirização e Metodologia Ágil, editado
e disponibilizado através do Google Formulários/Google
Drive.
O público-alvo foram os funcionários de tecnologia da
informação das universidades públicas brasileiras. Foram
identificadas 115 instituições, dividas entre municipais,
estaduais e federais, sendo que muitas delas possuem mais de
um campus.
O link para o preenchimento do questionário foi
distribuído através de correio eletrônico e os endereços dos
contatos das universidades foram localizados através do site
de cada instituição. Foram localizados 280 endereços de email de pessoas que pudessem responder ou encaminhar aos
interessados. A localização dos endereços de e-mail não foi
uma tarefa fácil, uma vez que os sites institucionais não têm
uma padronização na divulgação dos contatos dos
departamentos ou mesmo informações com todos os campi
em casos de instituições com mais de um. Foram poucos os
sites em que foram encontradas informações sobre as equipes
de tecnologia, na maioria deles esta informação não existia e
foi optado por utilizar os endereços dos Departamentos de
Gestão de Pessoas (RH) e das pró-reitorias de Extensão.
Foram encaminhados e-mails para as pró-reitorias de Gestão
de Pessoas devido ao seus vínculos com os funcionários e de
Extensão devido suas atividades de interesse da comunidade
universitária, sendo assim teriam interesse em localizar o
público alvo.
Foram formuladas 28 questões, divididas em:
• identificação, seis questões para identificação do
profissional que está respondendo o questionário;
• desenvolvimento, seis questões relativas aos tipos
de desenvolvimento de sistemas desempenhado pelo
profissional individualmente e/ou sua equipe;
• terceirização, cinco questões com relação do
desenvolvimento terceirizado e utilização de softwares
de terceiros;
• metodologia ágil, 11 questões sobre a metodologia
ágil, métodos utilizados e impressões sobre sua
aplicação

O questionário Pequisa - Métodos ágeis nas Universidades
Públicas (MAURICIO; NERIS, 2015) ficou disponível entre
os dias 03/08/2015 e 16/09/2015. Foi utilizado um
“Formulário Google” disponível no Google Drive como
ferramenta para elaboração do questionário. Esta ferramenta
se mostrou bastante versátil e atendeu todas as necessidades
verificadas para este trabalho. O e-mail com a apresentação da
pesquisa e o link para respostas foi enviado em 4 (quatro)
datas distintas.
• 03/08/2015 – 280 e-mails enviados, dezessete
retornos como inexistentes ou problemas na caixa
postal, dois retornos solicitando confirmação antispam. Envio utilizando um endereço eletrônico
@dm.ufscar.br.
• 10/08/2015 – oito respostas até esta data.
Reenviados 280 e-mails, dezessete retornados como
inexistente ou problemas na caixa postal, dois retornos
informando que havia sido repassado para o setor
responsável. Envio utilizando um endereço eletrônico
@ufscar.br.
• 24/08/2015 – nove respostas até esta data. Foi
entrado em contato com três instituições na qual o
autor mantêm contato com alguns técnicos e solicitado
a participação e divulgação no setor. Envio utilizando o
endereço eletrônico @ufscar.br.
• 31/08/2015 – dezessete respostas até esta data.
Reenviados 280 e-mails, dezessete retornados como
inexistentes ou problemas com a caixa postal, três
retornos acusando recebimento e encaminhado para o
setor responsável, um retorno informando o contato do
setor responsável e solicitando o correto envio. Envio
utilizando o endereço eletrônico @ufscar.br.
• 18/09/2015 – totalizando 47 respostas até o
encerramento da pesquisa.
Foi optado por alterar o endereço eletrônico de envio para
reduzir a possibilidade da mensagem ser considerada lixo
eletrônico ou do domínio de envio ser recusado pelo
destinatário. Não foi verificada alteração no volume de
respostas com esta alteração.
V. RESULTADOS
Segue os quadros e gráficos com os resultados da pesquisa.
Foram encontrados dois registros em branco que foram
desconsiderados. Entre 115 instituições contatadas, 19
responderam, sendo que algumas instituições enviaram mais
de uma resposta por equipe de desenvolvimento e algumas
instituições contam com mais de um campus. Foram obtidas
respostas em todas as regiões do Brasil - região centro-oeste
com 17 respostas, região nordeste com duas respostas, região
norte com uma resposta, região sudeste com 23 respostas e
cinco respostas da região sul.
A) Identificação

As perguntas de um a quatro se referem a identificação
pessoal.
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Pergunta 5 - Cargo
Os respondentes estão distribuídos nos seguintes cargos:
Nível Superior – Analista - 25 pessoas, Nível Técnico –
Técnico em Tecnologia da Informação - 17 pessoas, PróReitor de Extensão e Cultura - uma pessoa, Supervisor de
Compras/Administrativo – uma pessoa, Supervisor de
Comunicação e Difusão - uma pessoa e uma pessoa não
informou seu cargo.

A maior parte dos respondentes têm interesse em aumentar
sua participação no desenvolvimento dos sistemas da
instituição em conjunto com sua equipe. A Figura 3 mostra
que o interesse de aumentar este desenvolvimento é
independente da metodologia em que a equipe trabalha.

Pergunta 6 - Funções desempenhadas:
Muitos declararam desempenhar mais de uma função
conforme observado na Tabela 2.
Tabela 2 – Funções desempenhadas
Figura 3 – Gostaria de expandir a participação no
desenvolvimento da equipe?
Pergunta 10 - O desenvolvimento é realizado em grupo?
Quantas pessoas em cada equipe/sistema?
A Figura 4 mostra que apenas 11,24% dos respondentes
não trabalha em equipe.

B) Desenvolvimento

Pergunta 7 - Você trabalha com desenvolvimento de
sistemas?
Entre os pesquisados, apenas oito pessoas disseram não
trabalhar com desenvolvimento de sistemas e o restante, 38
pessoas, afirmaram trabalhar com desenvolvimento de
sistemas
Pergunta 8 - Atualmente, em quantos sistemas você
participa do desenvolvimento?
A Figura 2 mostra que a maioria dos respondentes
participa do desenvolvimento de mais de um sistema.

Figura 2 – Quantidade de sistemas em que participa do
desenvolvimento
Pergunta 9 - Gostaria de expandir a participação no
desenvolvimento da equipe?
T.I.S. 2015; 4 (3): 191-199

Figura 4 – Quantidade de pessoas em cada grupo de
desenvolvimento
Pergunta 11 - Quantos sistemas são desenvolvidos
simultaneamente por sua equipe?
Em todas as faixas de quantidades de sistemas
desenvolvidos simultaneamente observa-se mais equipes se
utilizando de alguma metodologia ágil, conforme mostra a
Figura 5.

Figura 5 -Quantidade de sistemas desenvolvidos
simultaneamente pela equipe
Pergunta 12 - Que tipo de sistema é desenvolvido dentro da
universidade?
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Pode-se observar que as equipes de desenvolvimento das
universidades são em sua maioria voltadas para o
desenvolvimento administrativo e acadêmico, a Figura 6
mostra que 81% do desenvolvimento é de sistemas para a
gestão da universidade.

a instituição em que trabalham utilizam sistemas de software
desenvolvidos por terceiros, enquanto que 27,98%
responderam não utilizar e outros 0,02% não informaram.
Pergunta 17 - Que tipo de sistema de terceiros são
utilizados?
Em relação aos sistemas terceirizados, 70% dos
respondentes afirmaram que os sistemas Administrativos e
Acadêmicos são a maioria. Entretanto 20% não souberam ou
não responderam sobre estes sistemas conforme ilustra a
Figura 8.

Figura 6 - Tipos de sistemas desenvolvidos
C) Terceirização

Pergunta 13 - É utilizada a terceirização de mão de obra no
desenvolvimento de sistemas computacionais em sua
Universidade?
Segundo 47% dos respondentes, existe mão de obra
terceirizada de desenvolvimento de sistemas. Outras 53%
afirmaram não ter terceirização. Foi observado, em mais de
uma universidade, dentro da mesma instituição, que em um
campus/setor existe a terceirização e em outro não.
Pergunta 14 - Que tipo de sistema é desenvolvido por
funcionários terceirizados?
Pode-se observar a exemplo das equipes de
desenvolvimento das universidades, os sistemas
desenvolvidos por funcionários terceirizados são em sua
maioria voltadas para o desenvolvimento administrativo e
acadêmico, a Figura 7 mostra que 80% do desenvolvimento
terceirizado é de sistemas para a gestão da universidade.

Figura 7 – Tipos de sistemas desenvolvidos por
funcionários terceirizados
Pergunta 15 - Você é a favor da terceirização?
Sinalizaram ser a favor da terceirização 50% dos
respondentes e os outros 50% contra.
Pergunta 16 - São utilizados sistemas de terceiros?
Sobre este aspecto, 72% dos respondentes sinalizaram que

Figura 8 – Tipos de sistemas de terceiros utilizados dentro
da instituição
D) Métodologia Ágil

Pergunta 18 - Você sabe o que é metodologia ágil?
Afirmaram ter conhecimentos sobre metodologias ágeis
78% dos respondentes e 22% desconhecem tais métodos.
Pergunta 19 - Já utilizou metodologia ágil na universidade
em seu ambiente de trabalho?
Entre os 36 respondentes que têm conhecimentos, apenas
63% utilizam ou utilizaram em seu ambiente de trabalho.
Pergunta 20 - Quais métodos ágeis foram adotados?
A Figura 9 mostra que o Scrum é utilizado pela grande
maioria, como única metodologia ou combinado com outras.

Figura 9 – Metodologias ágeis utilizadas
Pergunta 21 - Os métodos adotados foram utilizados com
alguma adaptação?
Entre os respondentes 15 afirmaram ter algum tipo de
adaptação nos metodos útilizados.
Pergunta 22 – Se sim, quais adaptações?
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As adaptações citadas foram a utilização parcial de uma ou
mais metodologias.
Pergunta 23 - A adoção da metodologia ágil ajudou a
equipe?
A Figura 10 mostra que a 69% dos respondentes afirmaram
que as metodologias ágeis contribuem para o trabalho da
equipe.

Figura 10 – Metodologia ágil ajudou a equipe?
Pergunta 24 - Em quais aspectos a metodologia ágil
ajudou?

Pergunta 26 - Quais as razões para esse grau de motivação?
Independente do grau de satisfação individual, a Figura 13
mostra que a motivação está diretamente ligada ao ambiente
de trabalho. O relacionamento com os colegas de trabalho
são, para este grupo pesquisado, fatores essenciais para o bom
desempenho do grupo.

Figura 13 - Razões parar se sentir motivado
Pergunta 27 - Existiu alguma mudança neste sentido após a
implantação da metodologia ágil?
A Figura 14 mostra que 58% dos respondentes não
verificou mudanças na motivação da equipe com a
implantação de metodologias ágeis, mas 36% afirmaram que
houve mudanças positivas para a equipe.

Figura 11 - Em quais aspectos a metodologia ágil ajudou?
A Figura 11 mostra que a organização é o principal aspecto
em que a metodologia ágil ajuda nas equipes. As respostas
que citavam mais de um aspecto foram contabilizadas em
todos eles. Um respondente afirmou que a metodologia ágil
também trouxe algum tipo de problema.
Pergunta 25 - Como é a motivação da equipe de
desenvolvimento?
A Figura 12 mostra que a motivação da equipe é melhor
naquelas equipe que utilizam algum tipo de de metodologia
ágil.

Figura 14 – Motivação – mudanças após o uso da
metodologia ágil
Pergunta 28 - Quais fatores motivariam mais a equipe?
O salário é uma fonte de motivação, mas a Figura 15
mostra que fatores como plano de carreira, relacionamento
com os colegas, liberdade de desenvolvimento,
reconhecimento pelos sistemas desenvolvidos e treinamento
tem grande importância para a satisfação e motivação pessoal
dos desenvolvedores.

Tabela 15 – Fatores de motivação da equipe

Figura 12 – Motivação da equipe
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VI. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
As equipes de desenvolvimento das universidades públicas
brasileiras têm de 2 a 3 pessoas envolvidas em 39% dos casos
e o trabalho individual representa 33% dos respondentes.
Entre os respondentes, 22% afirmaram não conhecer uma
metodologia ágil de desenvolvimento de sistemas ou nunca
trabalharam com uma delas. Independente de como as equipes
trabalham, com ou sem metodologias ágeis, estão dispostos a
aumentar suas participações no desenvolvimento e a
quantidade de sistemas desenvolvidos simultaneamente é
maior em equipes que utilizam metodologias ágeis. O Scrum
sozinho é utilizado por 48% das equipes, entretanto quando
combinado com outras técnicas soma-se 92% de utilização.
Em 69% das equipes, a metodologia ágil ajudou e melhorou o
trabalho da equipe, a organização representa 48% desta ajuda
e 65% dos respondentes afirma que relacionamento com os
colegas de trabalho é uma das principais razões para se
manter motivado no trabalho. Apesar dos números positivos
relacionados a implementação de uma metodologia ágil,
apenas 36% acreditam que estas mudanças positivas estão
relacionadas a implantação da metodologia e 58% afirmam
que isso não tem relação.
Segundo esta pesquisa a motivação é melhor nas equipes
que trabalham com alguma técnica baseada em métodos
ágeis. Pode-se observar que a melhor organização do trabalho,
comunicação da equipe, agilidade nas entregas, ou seja,
fatores relativos ao trabalho diário, por si só já foram motivos
de satisfação e motivação. A satisfação profissional pode ser
maior quando a preocupação dos gestores focar em fatores
como treinamento e políticas de reconhecimento pessoal
dentro das instituições, sendo a remuneração ou algum tipo de
premiação algo a ser estudado como complemento do
reconhecimento profissional.
Os sistemas Administrativos e Acadêmicos representam
juntos 81% do desenvolvimento dos funcionários
concursados, 80% entre os terceirizados e 70% dos sistemas
de terceiros que não são desenvolvidos internamente. A
terceirização,seja de mão de obra ou de sistemas, está
presente no serviço público. No entanto, não foi possível
avaliar se esta terceirização tem impacto positivo ou negativo
no trabalho dos técnicos administrativos concursados, uma
vez que as opiniões a respeito estão divididas, sendo então
necessário um estudo mais específico nesse tema. Estudar
uma forma de recompensa variável poderia ajudar na
motivação pessoal, estimular a produtividade e diminuir a
terceirização. Estudar uma forma de criar um programa de
capacitação dentro das universidades e repassar estes
conhecimentos entre universidades pode diminuir os custos
com treinamentos e ao mesmo tempo melhorar a capacitação
dos funcionários obtendo ganhos de produtividade.
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