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Times de alto desempenho no contexto das
metodologias Scrum e Kanban
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Resumo: O conceito e adoção de times de alto desempenho em empresas de desenvolvimento de software está se tornando cada vez mais

comum. As maneiras de se formar e evoluir tais times ainda estão em constante evolução. Em contrapartida, com o advento das metodologias
ágeis a preocupação com o processo, com a qualidade do produto e com o bem estar dos integrantes do time tendem a tornar a adoção mais
simplificada. Este artigo relaciona times de alto desempenho com as metodologias ágeis Scrum e Kanban e através da aplicação de uma
pesquisa realizada em um aempresa da região de Campinas/SP chegou-se a conclusão que as metodologias ágeis propiciam a formação de
times de alto desempenho e que tal conceito varia de acordo com o cenário em que o time está inserido.

Palavras-Chave: time de alto desempenho, metodologia ágil, Scrum, Kanban.
High performance teams in Scrum and Kanban methodologies context
Abstract: The concept and adoption of high performance teams in software development companies is becoming increasingly common. The

ways to form and develop these teams are still in constant progress. In contrast, with the agile methodologies, the concern about the process,
the product quality and the welfare of team members tends to make the adoption easier. This article relates high performance teams, and
Scrum and Kanban agile methodologies. A survey performed in a company located in the region of Campinas / SP concluded that agile
methodologies favor the formation of high performance teams and that such concept varies according to the scenario where the team is
located.

Keywords: high performance team, agile methodology, Scrum, Kanban.

I. INTRODUÇÃO
A crescente evolução tecnológica está tornando cada vez
mais acirrada a competição por espaço no mercado
econômico pelas empresas de desenvolvimento de software.
Os times, como são denominados o conjunto de pessoas que
desenvolvem o sistema como um todo, estão em constante
análise, evolução e mudança. Com o advento das
metodologias ágeis (agilemanifesto.org1 ) a liberdade e a
autonomia de tais times vem ganhando cada vez mais
destaque. A qualidade e o tempo de entrega são cada vez mais
cruciais para manter a empresa viva e operante no mercado.
(VersionOne, 2011) Portanto, cada vez mais, os times
necessitam buscar novas maneiras de desenvolver e gerenciar
suas pendências, dificuldades e a maneira com que mantém
constante seu aprendizado (SHALLOWAY at all., 2009).
O objetivo deste artigo é analisar os times de
desenvolvimento que atuam em uma empresa localizada na
região de Campinas/SP a fim de comparar o uso de
metodologias ágeis com a formação e manutenção de times de
alto desempenho. Para tal análise, foi realizada uma pesquisa
_________________________________
1 Manifesto para desenvolvimento ágil de software

no formato de questionário contendo 9 questões fechadas e 5
abertas.
Os resultados foram analisados através da sumarização das
respostas e das representações gráficas geradas a partir dos
dados levantados, algumas questões foram utilizadas para
enriquecer a análise de forma que cenários mais específicos
pudessem ser analisados.
Este artigo é estruturado da seguinte maneira: A segunda
seção descreve a fundamentação teórica para utilização dos
conceitos que serão utilizados no decorrer do artigo. A terceira
seção descreve a pesquisa realizada e os resultados obtidos. A
análise dos dados obtidos na pesquisa é descrita nas seções 4
e 5. A sexta seção relaciona os dados deste artigo com os
trabalhos relacionados e finalmente a conclusão é realizada na
sétima seção.
II. F UNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A) Manifesto ágil

O manifesto ágil (agilemanifesto.org) foi um movimento
criado por alguns desenvolvedores do mundo inteiro para
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definir as diretrizes e valores necessários para o
desenvolvimento de sistemas. Segundo o manifesto todo
sistema deve seguir as seguintes diretrizes: “Indivíduos e
interações mais que processos e ferramentas”, “Software em
funcionamento mais que documentação abrangente”,
“Colaboração com o cliente mais que negociação de
contratos” e “Responder a mudanças mais que seguir um
plano”.
Tal manifesto deu origem a várias metodologias que
buscam atender a necessidade do projeto e da equipe de
desenvolvimento, dentre elas tem-se as metodologias Scrum e
Kanban cada uma com características bem específicas para o
desenvolvimento e evolução de um projeto ágil.
B) Scrum

Scrum2 é uma metodologia de desenvolvimento de
software ágil que foca na essência do valor de negócio,
deixando de lado processos complexos e burocráticos para
melhor satisfazer o cliente em questão. O desenvolvimento do
sistema se torna algo empírico e incremental, facilitando a
absorção de mudanças no decorrer do projeto. Uma das
características de times de desenvolvimento Scrum é a
liberdade de definições de processos e ritos para facilitar o
desenvolvimento e a entrega do sistema. Em sua essência,
“Scrum é um framework simples e modular que busca
resolver problemas complexos e adaptativos enquanto
produtiva e criativamente entrega produtos com o mais alto
valor possível” (Scrum GUIDE, 2013).
O time de Scrum

O time de Scrum é composto por Product Owner, o Time
de desenvolvimento e o Scrum Master. Algumas
características de um time de Scrum são multifuncionalidade
e auto-organização, comprometendo-se a entregar software
funcional com cada vez mais eficácia e qualidade.
O Product Owner é o responsável pelo produto e pela
criação, priorização e validação das estórias contidas no
backlog a serem implementadas pelo time de
desenvolvimento.
O Time de desenvolvimento é composto por profissionais
que realizam a entrega do produto ao final de cada sprint. O
time é formado por desenvolvedores de software, designers e
testadores. O time tem autonomia para se auto-organizar e
alcançar a maneira mais eficaz de entregar o produto, o time
também é visto como um todo não subdividido em nichos
específicos como testes ou análise de negócio.
O Scrum Master é responsável por manter o Scrum
operante reforçando seu entendimento e execução. O seu
papel é liderar e servir a equipe buscando informações e
regras de negócio junto ao Product Owner para resolver
possíveis impedimentos, aprimora o time de desenvolvimento
criando formas de compartilhamento da informação e
principalmente, é responsável por aplicar os ritos definidos
pelo Scrum.
__________________________________
2 Para maiores informações sobre Scrum acesse:
https://www.scrum.org/
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Ritos do Scrum

Os ritos no Scrum são basicamente as reuniões que o time
tem durante a execução de um sprint. A daily meeting (reunião
diária) é uma reunião que acontece todos os dias e tem por
objetivo um alinhamento entre as pessoas do time. Como
premissa dessa reunião os colaboradores devem contar o que
foi feito no dia anterior, o que será desenvolvido no dia em
questão e quais foram os impedimentos que foram encontrados
durante a execução da tarefa. É aconselhável que todos fiquem
de pé e que a reunião não passe de 15 minutos.
A reunião de planning (planejamento) é uma reunião que
costuma ser feita antes da execução de um sprint e tem por
objetivo estimar e dividir quais tarefas serão feitas a partir da
estória em questão. Após o término do sprint a reunião de
retrospectiva (spring retrospective, sprint review) costuma ser
realizada para que o time possa avaliar os pontos positivos e
negativos que aconteceram no decorrer do sprint seja
tecnicamente ou na aplicação da metodologia. Tal reunião é
essencial para que os impedimentos e desentendimentos sejam
resolvidos e o time possa alinhar suas diferenças e traçar um
plano de melhoria eficaz. Os feedbacks recebidos em tais
reuniões são essenciais para a melhoria contínua do time.
Artefatos do Scrum

Outros pontos que auxiliam os times na execução dos
sprints são os artefatos gerados pelo scrum. Um deles é o
burndown chart (gráfico de burndown) que basicamente é um
gráfico que mostra a quantidade de tarefas que o time
completou durante o sprint em relação com as tarefas que o
mesmo escolheu antes do início do mesmo.
O product increment (incremento do produto) é o artefato
gerado ao final de cada sprint. Esse artefato é um produto
funcional que o cliente pode testar e homologar e que ao final
da execução de todos os sprints será o produto final. Seguindo
a premissa do manifesto ágil de entregar software em
funcionamento com frequência, na escala de semanas até
meses, com preferência aos períodos mais curtos.
C) Kanban

Kanban3 é um termo japonês que significa “Cartão de
visualização” originalmente utilizado na Toyota para sinalizar
a quantidade de trabalho em progresso na ala de manufatura. É
uma metodologia ágil que diferente das outras não possui
iterações. “Ao invés disso, desacopla o planejamento,
priorização, desenvolvimento e entrega, de forma que cada
uma dessas atividades possa ter sua própria cadência para
melhor se ajustar à realidade e necessidade que o processo
demanda” (GOMES, 2013);
A adoção do Kanban por times de desenvolvimento de
software é geralmente feita em cenários onde as mudanças de
escopo e priorização da entrega são frequentes. O Kanban em
si é um processo que auxilia o desenvolvimento e a
organização do projeto auxiliando na evolução de um processo
já existente visando expor os problemas de maneira mais clara
__________________________________
3 Para maiores informações sobre Kanban acesse:
https://www.atlassian.com/agile/kanban
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e efetiva para que se possa chegar nas mais adequadas
resoluções.
As principais características do Kanban são: Visualização
do fluxo de trabalho, limitação do trabalho em progresso e
gerenciamento e medição do fluxo existente.
A limitação do fluxo de trabalho em progresso é parte
essencial para boa execução do Kanban, tal limitação é um
sinalizador para que se possa identificar gargalos e
necessidade de mais trabalho a ser executado pelo time.
O time do Kanban

Diferentemente do Scrum, o Kanban não define nenhum
papel obrigatório dentro da equipe. Todos os membros tem
igual importância e podem colaborar para a melhoria continua
do processo.
Ritos do Kanban

Não existe nenhuma definição dos ritos praticados no
Kanban. Com base nas características principais alguns ritos
de outras metodologias podem ser aplicados para que se possa
manter a visibilidade do trabalho a ser realizado e a medição e
gerenciamento do fluxo existente. A reunião de planning pode
ser praticada para o entendimento dos pontos a serem
desenvolvidos durante o ciclo de execução do Kanban, bem
como as reuniões diárias para visibilidade do trabalho feito, a
ser realizado e os impedimentos pontuais.
D) Times de alto desempenho

Equipes tidas como tradicionais eram isoladas das mais
diversas decisões, desde ferramentas e tecnologias de
desenvolvimento, até metodologias e processos. Com isso, o
comprometimento com a entrega do produto/projeto tendia a
ser menor, a comunicação era prejudicada pois haviam muitas
camadas e processos rígidos para troca de informações e o
gerenciamento de conflitos das mais diversas espécies eram
de difícil solução. Já o conceito de times de alto desempenho
trouxe uma nova visão sobre como o trabalho deveria ser
executado para que os objetivos pudessem ser alcançados, o
nivelamento das camadas gerenciais juntamente com uma
maior liberdade no processo de desenvolvimento propiciou a
base necessária para um time tradicional trabalhar como um
time de alto desempenho em busca do objetivo final.
A análise e evolução dos times de desenvolvimento de
software vieram ao longo do tempo ganhando mais destaque,
muito por conta do advento das metodologias ágeis e pelo
constante crescimento do mercado em si. Atualmente, há uma
crescente análise das melhores técnicas de criação, evolução e
manutenção de times, o tempo para o desenvolvimento do
sistema vem sendo cada vez menor e os níveis de qualidade
do resultado final são cada vez mais altos. Analisando esse
cenário, times com alto desempenho são objetos de estudo
cada vez mais apreciados por gerentes e pesquisadores.
Segundo o Centro Organizacional de Design, “Um time é
muito mais que um grupo de pessoas que trabalham juntas.
Um time de alto desempenho é um grupo de pessoas que
compartilham uma visão comum, objetivos, métricas além de

desenvolver um ambiente colaborativo de compartilhamento
de informações e senso de desafio sempre focando nos
resultados finais”.
A identificação e caracterização de um time de alto
desempenho se dão através da análise comportamental dos
seus membros e como eles interagem entre si. Segundo o
Centro Organizacional de Design as características dos
membros de um time de alto desempenho são:
• Visão clara e concisa de onde querem chegar e qual
meta devem cumprir;
• São empolgados com a meta a ser alcançada, pois
fazem parte da criação da mesma;
• Fazem seu trabalho seguindo o nível de prioridade;
• Tem estimativas claras para se alcançar o sucesso e
recebem feedback sobre como estão fazendo para
cumpri-las;
• Mantém a comunicação aberta e relacionamentos
positivos entre si;
• Identificam e resolvem problemas;
• Tomam decisão quando e onde eles ocorrem;
• Gerenciam conflitos;
• Compartilham liderança e responsabilidades;
• Participam e realizam reuniões produtivas;
• Tem papeis definidos e processos de trabalho;
• Tem cooperação multifuncional;
Segundo Charles River, a construção de um time de alto
desempenho deve ser baseada nas metas e nos objetivos que
os mesmos deverão alcançar. O primeiro passo do gestor é
fazer a escolha dos profissionais com as características e
habilidades necessárias para se alcançar o objetivo. A
comunicação, o trabalho em equipe e a capacidade de
resolução de problemas são habilidades essências para escolha
do time. (RIVER, Charles, 2011).
A partir da formação inicial do time, o próximo passo é sua
estruturação. A definição dos papéis de cada profissional, suas
respectivas responsabilidades e as formas bem definidas de
comunicação facilitam o gerenciamento e evolução do time.
Segundo a pesquisa realizada por Mohammad M. Tanabian e
Bahram Zahir Azami, o design que é aplicado no processo de
desenvolvimento como um todo é fator primordial para se
alcançar o alto desempenho, à medida que as pessoas
compreendem e otimizam o processo as barreiras para o
crescimento ficam menores (TANABIAN at all., 2015).
A auto-organização é um dos conceitos chaves para times
de alto desempenho. Segundo um dos princípios do manifesto
ágil “As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem
de times auto-organizáveis”. O time que detém autonomia
suficiente para decidir quais tecnologias serão usadas, quais
ritos e processos serão seguidos e quais as melhores maneiras
de organizar a demanda de seu trabalho possuem liberdade
suficiente para buscarem maneiras mais efetivas de se
alcançar o objetivo.
III. PLANEJAMENTO DA PESQUISA
A fim de analisar a relação entre times de alto desempenho
e metodologias ágeis, uma pesquisa foi realizada em uma
empresa de desenvolvimento de software na cidade de
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Campinas/SP no formato de questionário. A figura 1 apresenta
as questões típicas que foram aplicadas, na forma de questões

fechadas e abertas.

Figura 1. Exemplo das questões aplicadas no questionário
A tabela 1 enumera as perguntas feitas no questionário.
Tabela 1. Questões aplicadas na pesquisa

A aplicação do questionário foi feita através da internet
sendo que o mesmo encontra-se disponível em
http://goo.gl/forms/BrsEUNn3zN e os respectivos resultados
em https://goo.gl/4Pw1Ht
Algumas informações foram levantadas a fim de refinar a
T.I.S. 2015; 4 (3): 200-208

pesquisa. Perguntas incluíram como qual tipo de cargo o
colaborador ocupa sendo de liderança ou de execução, qual
nível de maturidade técnica (junior, pleno e sênior) e quão
experiente o time é na metodologia ágil aplicada.
A pesquisa foi conduzida a fim de analisar se times de alto
desempenho são a consequência esperada da metodologia ágil
aplicada e se o nível de experiência do time tecnicamente e na
aplicação da metodologia ágil facilitaria o desenvolvimento de
times de alto desempenho.
Esta pesquisa limitou-se a analisar as metodologias ágeis
Kanban e Scrum, pois ambas metodologias são aplicadas na
empresa em que a pesquisa foi realizada. Ressalta-se que o
Scrum tem como maior característica o enfoque no princípio
do manifesto “Indivíduos e interações mais que ferramentas e
processos”, buscando o desenvolvimento e aperfeiçoamento
do time a cada ciclo de interação(sprint). Já o Kanban tem
como maior enfoque o princípio “Responder a mudanças mais
que seguir um plano”, adaptando-se ao cenário atual de
trabalho buscando otimizá-lo de maneira que os problemas
sejam expostos e resolvidos de maneira fluida e natural.
As questões foram feitas de maneira com que os
entrevistados pudessem expressar quais características da
metodologia favorecem o crescimento e o seu
desenvolvimento e possíveis pontos negativos que a
metodologia traz ao time.
A forma de processar os resultados da pesquisa foi através
da análise e sumarização das respostas obtidas juntamente
com representações gráficas.
IV. RESULTADOS OBTIDOS
De maneira geral os dados obtidos com a pesquisa
buscaram expor fatores de formação, desenvolvimento e
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manutenção de times de alto desempenho, sendo que as
metodologias ágeis escolhidas para a pesquisa fossem levadas
em consideração para análise de tais fatores.
No total, 55 respostas foram obtidas, sendo elas
respondidas por pessoas de diversos projetos e que possuem
cargos diferentes.
A seguir serão apresentadas algumas questões com os
dados sumarizados a fim de expor algumas informações que
serão utilizadas na seção de análise.

O gráfico gerado a partir da questão número 6: “Quão
experiente é seu time em metodologias ágeis?” buscou servir
como filtragem para análise da visão de times de alto
desempenho por pessoas com pouca experiência em
metodologias ágeis; Os resultados para essa questão são
sumarizados no gráfico da figura 2. Como se pode observar, a
grande maioria dos entrevistados possuem experiência
significativa na metodologia aplicada.

Figura 2. Gráfico de nível de experiência em metodologias ágeis
Outra pergunta que teve como objetivo a filtragem de
dados afim de levantar o ponto de vista dos gestores e da
equipe de execução do que seria uma equipe de alto
desempenho foi a questão número 1: “Sua atuação na

empresa é em um cargo de?” . As respostas para essa questão
são sumarizadas no gráfico da figura 3. Como pode-se notar a
grande maioria dos entrevistados atuam em cargos de
execução e desenvolvimento.

Figura 3. Gráfico de atuação na empresa
Segundo 65% dos entrevistados ilustrados no gráfico da
figura 4, a metodologia ágil quando bem aplicada por todas as
partes envolvidas (time, gerência e cliente) é fator
determinante para o bom desempenho do time pois

basicamente a metodologia trabalha como facilitadora no dia a
dia, resolvendo impedimentos e facilitando o ajuste de prazos
caso necessário.

Figura 4. Gráfico de possível interferência negativa da metodologia ágil
O gráfico da figura 5 sumariza as respostas dos
entrevistados para apontar como é o ambiente de trabalho que

o time está inserido.

204

T.I.S. 2015; 4 (3): 200-208

João Otavio Sakai Genari, Fabiano Cutigi Ferrari

Figura 5. Gráfico de ambiente de trabalho
Segundo o gráfico da figura 6, times em ambientes com
aplicação da metodologia ágil propiciam aos integrantes

flexibilidade suficiente para se auto-organizarem a fim de
resolver os problemas.

Figura 6. Gráfico de nível de auto-organização
A auto-organização é um fator comum em times de alto
desempenho, sendo que o foco no objetivo dá ao time a
clareza necessária para resolver conflitos de maneira a se
alcançar o objetivo da entrega.
Os gráficos das figuras 7 e 8 apresentam de maneira

sumarizada o nível de maturidade dos times analisados na
pesquisa e o nível de aplicabilidade da metodologia ágil
utilizada no projeto. Tais dados serviram de apoio a
composição dos resultados obtidos na seção de análise deste
artigo.

Figura 7. Gráfico de maturidade do time

Figura 8. Gráfico de nível de aplicabilidade da metodologia
V. ANÁLISE
Com a análise das informações geradas pela pesquisa,
alguns fatores indicam que times de alto desempenho são
consequência das metodologias ágeis aplicadas. Na própria
origem das metodologias (Kanban, Scrum) o aumento
gradativo do desempenho e a constante remoção de
desperdícios são sinais claros de um ambiente propício ao
alto desempenho.
Segundo a pesquisa, 20% dos entrevistados estavam tendo
T.I.S. 2015; 4 (3): 200-208

sua primeira experiência com metodologias ágeis (Figura 2).
Através da análise das respostas dos mesmos em relação a
pergunta número 13 “Para você o que é um time de alto
desempenho?”, a visão para aqueles que possuem pouca
experiência na execução das metodologias ágeis é que times
de alto desempenho devem ter alta precisão em suas
estimativas para otimizar o processo de entrega mantendo os
prazos acordados.
Para 80% dos entrevistados que já possuíam experiência na
execução das metodologias ágeis, além do processo de
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estimativas e prazos a preocupação com a harmonia e
evolução do time, com a qualidade do código e com a autoorganização indicam um maior cuidado dos integrantes do
time para com a evolução do mesmo, tornando o processo
para o alto desempenho mais natural e didático.
Outra informação que fortalece os indícios que times de
alto desempenho são consequência da metodologia ágil
aplicada é o ambiente de trabalho que a mesma propicia.
Segundo a figura 6, 81.8% dos entrevistados possuem um
ambiente bastante descontraído para se trabalhar. Isso indica
que o nível de burocracia é menor, facilitando a comunicação
e a tomada de decisão.
Os resultados obtidos também indicam que os entrevistados
acreditam que a experiência do time, seja técnica ou
metodológica, facilita o desenvolvimento de times de alto
desempenho.
As respostas obtidas na questão número 13: “Para você o
que é um time de alto desempenho?”, de maneira geral,
demonstraram certa preocupação dos entrevistados com o
nível de maturidade do time como fator essencial para o alto
desempenho, sendo que a justificativa foi que pessoas com
certo nível de conhecimento técnico não demandam tanto
auxílio e podem de maneira mais clara estimar as tarefas e
cumprir o prazo no tempo estimado. Em relação à maturidade
na metodologia ágil aplicada, a justificativa foi que pessoas
com mais experiência tendem a seguir o processo de maneira
mais natural e intuitiva, não necessitando de alguém
específico para manter os ritos e processos oferecidos pela
metodologia.
Através da relação dos dados quantitativos da questão 4 e 3
(Figura 7 e 8), pode-se analisar que os entrevistados que
assinalaram o nível de maturidade do time sendo pleno, a
aplicabilidade da metodologia ágil em seus projetos foi alta
com um percentual de 44.4%; já 55.5% aplicam a
metodologia ágil de forma mediana.
Outro ponto levantado por esta pesquisa foi como gestores
e time de execução enxergam o conceito de times de alto
desempenho. Através da relação da pergunta número 1 com a
pergunta número 13, para os 21.8% dos entrevistados que
possuem cargo de gestão ou liderança (Figura 3), times de
alto desempenho são capazes de se auto-organizarem e
atenderem a demanda no devido tempo estimado com a
menor quantidade de retrabalho possível. Os outros 78.2%
dos entrevistados que possuem cargo de execução
(desenvolvedores, arquitetos, testadores) pensam que times de
alto desempenho são, de maneira geral, um time focado em
resultados e com experiência suficiente para se autoorganizar.
De maneira geral, com a aplicação do questionário e as
devidas análises realizadas pôde-se perceber que o conceito
de times de alto desempenho é algo almejável para a grande
maioria dos times que aplicam as metodologias ágeis
(Kanban, Scrum) e que as características para formação e
manutenção de tais times variam de acordo com o cenário que
o mesmo está inserido e com a preocupação dos gestores de
buscarem sempre a melhoria contínua.

VI. TRABALHOS RELACIONADOS
Abhinandan (BHADAURIA et all., 2013) relata uma
história de sucesso em que um mesmo time divido em
diferentes países manteve o alto desempenho. Segundo os
autores, a inovação é um dos fatores que sustentam o alto
desempenho. “A liberdade de pensamento e um fórum para
cultivar ideias são um dos principais motivadores e a chave
para satisfação do cliente. Então, o planejamento é feito de
maneira que o time estrangeiro tenha espaço suficiente para
pensar e criar.”
A importância de uma cultura de inovação e constante
evolução é um dos fatores chaves para formação e sustentação
de um time de alto desempenho (BHADAURIA et all., 2013).
A relação de tal cultura com as práticas indicadas pelas
metodologias ágeis analisadas neste artigo possuem
similaridades que indicam que tais metodologias contribuem
para o desenvolvimento de times de alto desempenho.
Segundo os autores Abhinandan et al. o alinhamento entre
os times gerenciais da Índia e Alemanha proveu ao time
estrangeiro a habilidade de prever possíveis impedimentos e
trabalhar pró-ativamente para resolução dos mesmos. Houve
também uma mudança de cultura do time estrangeiro onde
qualquer membro possui a liberdade para interagir com
qualquer pessoa seja da área gerencial ou até mesmo de outros
setores, todos passaram a trabalhar como uma única entidade
em busca do mesmo objetivo.
Outro fator de mudança foi o compartilhamento da
informação onde os indivíduos são motivados a compartilhar
seus conhecimentos na área. Este fator ajudou na interação e
união entre os times além de melhorar a qualidade do código e
do produto consequentemente (BHADAURIA et all., 2013).
Tais melhorias levantadas pelos autores possuem relação
com as características fundamentais das metodologias ágeis.
Algumas dessas melhorias foram citadas nas respostas do
entrevistados da pesquisa realizada neste artigo. Segundo o
relato de um deles a metodologia ágil aplicada (Scrum ou
Kanban): “Auxilia na identificação de ineficiências do time,
favorece discussões que levam ao compartilhamento e
domínio do conhecimento de negócio por todo o time, dá
autonomia e assim traz a motivação necessária, já que todos
passam a ter a chance de comprometer-se com a entrega do
produto.”
Outro entrevistado analisou que: “A metodologia ágil
aplicada auxilia na definição dos processos e comunicação
entre a equipe, desde as reuniões diárias, planejamento e
retrospectiva, tornam a visão menos centralizada, evitando
dependência de membros específicos do time”
Por fim outro entrevistado focou nos efeitos que a
metodologia ágil gera no ambiente: “Os ciclos interativos
aliados à reuniões de retrospectivas efetivas propiciam
ambiente para o surgimento de uma cultura de melhoria
contínua”.
A formação, desenvolvimento e manutenção de times de
alto desempenho em desenvolvimento de software é um
conceito relativamente novo. Algumas pesquisas buscaram
expor o cenário atual dos mesmos.
Caroli et al. notou que com o emergente nascimento das
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metodologias ágeis os treinamentos tradicionais que focavam
na leitura e apresentação de teorias sobre engenharia de
software e metodologias convencionais já não atendiam a
demanda de conhecimento metodológico, técnico e de
negócio que o ágil trouxe ao mercado de trabalho.
Baseado neste fator criaram o treinamento denominado
Software Kaizen que se trata de um método de treinamento
que prove uma temporária imersão do time em um cenário de
alto desempenho baseado em metodologias ágeis” (CAROLI
at all. 2014).
A imersão proposta pelo treinamento afirma, assim como na
pesquisa realizada no presente artigo, que a constante prática
das metodologias ágeis fazem com que o time, gradativamente
melhore seu desempenho.
Tendo em vista que questões não abordadas antigamente
nas metodologias de desenvolvimento de software, como ritos
de feedback e compartilhamento de informação são levadas
em consideração em times que aplicam as metodologias ágeis,
pois as mesmas trazem ao time maior clareza sobre os
objetivos a serem alcançados bem como as ações que devem
ser realizadas para o comprimento dos mesmos.
O treinamento coletou várias métricas para medir a
evolução do time durante as execuções das interações. O
artigo desenvolvido por Caroli et all. expôs uma análise de um
treinamento realizado e as métricas alcançadas (Tabela 2).
Tabela 2. Métricas coletadas durante a observação do
treinamento(CAROLI et al., 2014)

A evolução na velocidade do time e na qualidade do código
podem ser claramente notadas nos itens Velocidade e
Cobertura de código da tabela 2. Segundo os resultados
obtidos nos treinamentos “Houve uma significativa evolução
dos participantes em aspectos técnicos (melhorias nas
habilidades de cobertura de código e integração contínua),
governamentais (muitos participantes apreenderam a trabalhar
em equipe e a se auto-organizarem), de negócio (o contato
com projetos reais e constante interação com o product
owner) e comportamentais (os participantes tiveram a
experiência de como colaborar melhor dentro do time usando
práticas de programação em par e coding dojo)”.
T.I.S. 2015; 4 (3): 200-208

O treinamento, assim como a constante execução das
metodologias ágeis, traz de maneira empírica o
desenvolvimento e evolução de times de alto desempenho.
VII. CONCLUSÃO
Este trabalho concluiu através do questionário aplicado que
as metodologias ágeis Scrum e Kanban possuem
características
fundamentais
que
promovem
o
desenvolvimento do time para o alto desempenho, tais como a
clareza nos objetivos a serem alcançados e a eliminação de
desperdícios, características básicas de times de alto
desempenho.
Concluiu-se, também, que o conceito de times de alto
desempenho possui variações de acordo com o cenário que o
time está atuando. De acordo com a questão: “Para você o que
é um time de alto desempenho”, os entrevistados variaram
entre um time que é formado por pessoas mais experientes,
seja tecnicamente ou no processo, e entre um time que estima
e entrega com qualidade a sua demanda para o cliente.
Como trabalhos futuros poderia utilizar-se dos dados
obtidos na pesquisa a fim de analisar outros pontos de
impacto na criação e desenvolvimento de times de alto
desempenho e também realizar as comparações da pesquisa
com outras metodologias ágeis.
REFERÊNCIAS
BHADAURIA. A.; BHATTACHARJEE. S.; CB. A.;
PUTHIYONNAN. S. Sustaining High Performance in an
Offshore Team in Globally Distributed Development: A
Success Story. 8th International Conference on Global
Software Engineering, 2013, Bari.
CAROLI, P.; ESTÁCIO, B. at all.; OLCHIK, A. Software
Kaizen: Using Agile to form High-Performance Software
Development Teams. Agile Conference, 2014, Orlando.
GOMES, André F. Agile Desenvolvimento de software com
entregas frequentes e foco no valor de negócio. Casa do
código, São Paulo. 2013.
GUIA DA METODOLOGIA SCRUM. Disponível em:
<http://scrumguides.org/>. Acesso em 30 jul. 2015.
INTRODUÇÃO A METODOLOGIA KANBAN. Disponível
em: <https://www.atlassian.com/agile/kanban>. Acesso em
26 dez. 2015
ORGANIZAÇÃO DA METODOLOGIA SCRUM.
Disponível em: <https://www.scrum.org>. Acesso em 26
dez. 2015
RIVER. C. Build and Manage High Performance Teams.
Vook, Estados Unidos, 2011.
SHALLOWAY, A.; BEAVER, G.; TROTT, J. R. Lean-Agile
Software Development: Achieving. Addison-Wesley
Professional, 2009
TANABIAN. M. M. M.; AZAMI. B. Z. Building HighPerformance team through effective job design for an early
stage software start-up. Enginneirin Management
Conference, 2015, Otawa;
TIMES DE ALTA PERFORMANCE. Disponível em:
<http://www.centerod.com/developing-high-performance207

Times de alto desempenho no contexto das metodologias Scrum e Kanban

teams/>. Acesso em 30 jul. 2015
VersionOne. State of agile development survey results.

Disponível em: <http://info.versionone.com/state-of-agiledevelopment-survey-ninth.html>. Acesso em 30 jul. 2015.

208

T.I.S. 2015; 4 (3): 200-208

