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Resumo:
Este artigo tem como objetivo apresentar um estudo sobre a metodologia de gerenciamentos
de projetos "Scrum" aliada a ferramenta de análise de cenário "SWOT" para apoio a sistemas
de Inteligência Competitiva. Foi utilizada uma avaliação bibliométrica sobre o tema, com um
mecanismo para análise quantitativa da base bibliográfica, possibilitando, identificando e
indexando os conteúdos relevantes de um assunto.
Palavras chave: Inteligência Competitiva, Scrum, SWOT.

Scrum Framework and SWOT Analysis: Development Methodology
with Competitive Intelligence for the market
Abstract
This article aims to present a study on the managements of projects methodology "Scrum"
combined with scenario analysis tool "SWOT" for use as Competitive Intelligence System. It
used a bibliometric assessment on the subject, with a mechanism for quantitative assessment
of the bibliographic database, enabling, identifying and indexing the relevant contents of a
subject
Key-words: Competitive Intelligence, Scrum, SWOT.

1 Introdução
No enfoque de organização empresarial, a Inteligência é entendida como “proposições que lhe
permitem tomar decisões”. Essa afirmação se baseia no fato de que a Inteligência, pode
auxiliar o gestor a adotar táticas adequadas para o mercado, possibilitando realinhar a ações
estratégicas para garantir o sucesso a longo prazo.
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A Inteligência Competitiva tem como foco o apoio à tomada de decisões no âmbito das
empresas. Este processo tem, ainda, através de métodos e técnicas próprias, o objetivo de
desenvolver e auxiliar todo o trabalho voltado para a inovação.
Este artigo tem como objetivo apresentar um estudo de que a ferramenta de gerenciamentos
de projetos "Scrum" aliada a ferramenta de análise de cenário "SWOT" já é objeto de pesquisa
acadêmica para utilização como metodologia de Inteligência Competitiva para produção de
informação relevante nas empresas, com o objetivo de obter uma posição diferenciada no
mercado.
A obtenção de resultados em investigações científicas não deve ser fruto do acaso, ao
contrário, o sucesso do processo de investigação em ciências encontra-se baseado na
seqüência de procedimentos assumidos pelo pesquisador, isto é, o método. Dessa forma, a
ciência é um processo baseado no método empregado na investigação, que por sua vez deve
estar fundamentado na formalização do procedimento, concebido para estar o mais adaptado
possível ao fenômeno em estudo (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2008).
Foi utilizada uma avaliação bibliométrica sobre o tema, com um mecanismo para avaliação
quantitativa da base bibliográfica, possibilitando, por meio de seus indicadores, identificar e
indexar os conteúdos relevantes de um assunto.
O seu alvo foram publicações relevantes realizadas ao longo dos últimos oito anos – de
01/02/2008 a 01/02/2015. Foi utilizada a abordagem desenvolvida por Pereira (2013), que
propõe a divisão da pesquisa bibliométrica em duas etapas.
Na primeira etapa é realizada uma pesquisa quantitativa exploratória, com o objetivo de
determinar aspectos relevantes no comportamento da bibliografia sobre um determinado tema.
Posteriormente, são realizadas pesquisas qualitativas às bases consideradas relevantes para o
tema.
As palavras chaves utilizadas como indexadores da pesquisa, a partir de combinações que
remetem ao tema definido, foram "Scrum" e "Inteligência Competitiva". O mecanismo de
busca utilizado foi o Google Acadêmico.
A saída foi obtida uma lista de artigos, monografias e dissertação de mestrado. Com o intuito
de avaliar apenas pesquisas já consagradas pela comunidade acadêmica, foram selecionados
apenas artigos publicados em simpósios e seminários.
Como refinamento, foram utilizados filtros dos resultados obtidos pela pesquisa utilizando
como indexados o temo "SWOT". Este procedimento foi indispensável para eliminação de
publicações fora do contexto desde estudo.
O presente artigo foi estruturado em seis seções, incluindo esta. A Introdução apresenta em
linhas gerais o tema, identifica o problema de pesquisa e os objetivos propostos pelo estudo.
A segunda seção, abaixo, detalha aspectos da Framework Scrum, como metodologia ágil, os
princípios básicos, os papeis dos responsáveis.
Na terceira e quarta seções será discutida a Revisão da Literatura, que discorrerá sobre a
fundamentação teórica utilizada no estudo, pautada em temas como planejamento, processo
de gestão e Escola do Designer, com uma de suas principais ferramentas de planejamento, a
análise SWOT.
A quinta e sexta seções, Apresentação dos Resultados, versará sobre os principais resultados
do tratamento dos dados, e na sétima e última seção serão apresentadas as Considerações
Finais do estudo.

2 Framework Scrum
Os métodos ágeis de desenvolvimento de software estão amparados em uma série de valores
que enfatizam as interações humanas (COCKBUM & HIGHSMITH, 2001). O dinamismo do
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processo de construção de software (COCKBUM, 2002) e o foco no produto final
(HIGHSMITH & COCKBUM, 2001), com o objetivo de aumentar o potencial de entrega de
valor aos clientes (Agile Manifesto, 2001).
Dentre as inúmeras metodologias ágeis existentes, o Scrum se destaca por ser um processo
ágil e leve que pode ser usado para gerenciar e controlar projetos de desenvolvimento de
sistemas e produtos, através de práticas iterativas e incrementais (SCHAWBER e BEEDLE,
2001).
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.
Segundo Schwaber (2004), os princípios básicos da Scrum podem ser sumarizados da
seguinte forma:
a) Equipes pequenas de trabalho, buscando a maximização da comunicação e da troca de
conhecimento tático e informal e minimização de overhead;
b) Adaptação às solicitações de mudança técnicas ou de cliente/usuário, assegurando a
entrega do melhor software possível;
c) Entregas frequentes de versões que podem ser testadas, ajustadas, executadas,
documentadas e liberadas para a produção;
d) Divisão de trabalho e das responsabilidades da equipe de projeto em pequenas entregas;
e) Habilidade em entregar um software pronto, quando da necessidade do cliente ou do
negócio.
Estes princípios estão alinhados aos princípios ágeis e direcionam o foco do gerenciamento
dos projetos para a comunicação eficaz entre os integrantes da equipe.
A equipe dop Scrum é composta por três papéis principais: o Scrum Master, o Product Owner
e o Team.
O Scrum Master (SM) é responsável por gerenciar o processo Scrum, assegurando que a
equipe respeite e siga a metodologia.
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 (PO) representa os interesses de todos que direta e indiretamente serão
beneficiados com projeto. Esse papel deve ser desempenhado por alguém da área de negócios,
da empresa a qual o projeto está sendo desenvolvido. As principais atividades atribuídas
segundo Schwaber (2004) é definir as funcionalidades do produto, decidir datas de
lançamentos e conteúdo dos releases, garantir a rentabilidade do projeto (ROI), mudar os
requisitos quando necessário, aceitar ou rejeitar o resultado dos trabalhos.
O Team é uma equipe composta por 3 a 9 membros, tipicamente multidisciplinar, com
diferentes habilidades e conhecimentos técnicos. É responsável por desenvolver as
funcionalidades do produto priorizadas pelo Product Owner.
Segundo Schwaber (2004) as principais atribuições do Team: selecionar, dentre os itens
priorizados, os que serão executados durante a Sprint, estimar o esforço necessário para cada
item a ser desenvolvido, desenvolver o produto, garantir a qualidade do produto, através de
boas práticas de desenvolvimento.
Abaixo veremos uma visão geral da metodologia de desenvolvimento de software.
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Figura 1 - Visão geral do processo do Scrum (Adaptado).

De acordo com a Figura 1, o processo do Scrum inicia-se pelo Backlog do Produto, que é uma
lista, criada pelo PO, onde contém todas as funcionalidades definidas com o cliente/usuário,
melhorias e correções de defeitos a serem desenvolvidas no projeto.
A partir dele, elabora-se cada Sprint a ser executada com duração de uma a quatro semanas.
No início da Sprint, o PO, o SM e o Time participam da reunião de planejamento, que é
composta por duas partes. Na primeira parte participam o PO, o SM e o Time com a
finalidade de selecionar as tarefas (Backlog do Produto Selecionado) que farão parte do
Backlog da Sprint conforme priorização do PO. Na segunda parte, participam o SM e o Time
para subdividir as tarefas com o intuito de melhor entendê-las para facilitar a implementação
de cada uma delas.
Durante o time-boxing da Sprint, o SM e o Time realizam reuniões diárias sempre no mesmo
horário e local para acompanharem o andamento do projeto. Ao término de execução da
Sprint, o Time realiza a apresentação do incremento do produto desenvolvido durante a Sprint
para o PO (Revisão). Por sua vez, o PO valida se todas as tarefas atendem à definição de
pronto pré-estabelecida. Logo após, o SM conduz o Time na reunião de Retrospectiva para
avaliação das lições aprendidas. Cada membro do Time avalia o que pode ser melhorado, o
que deve ser mantido e o que não deve ser mantido para a próxima Sprint. Assim, a Sprint é
finalizada iniciando-se um novo ciclo até concluir o produto final.

3 A Matriz SWOT Como Ferramenta Estratégica
A escola estratégica denominada como Escola do Designer foi provavelmente a escola mais
influente na evolução do pensamento estratégico organizacional de todos os tempos.
A concepção mais simples, parte da premissa de que a estratégia emerge da habilidade em
adequar as capacidades (internas) às possibilidades (externas). A Escola do Designer inicia-se
no final da década de 1950 e tem como uma das principais ferramentas a análise SWOT
(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2002).
Apesar das controvérsias quanto à autoria da técnica, acredita-se que a análise SWOT foi
proposta originalmente por Andrews em 1971 e resulta da combinação da análise do ambiente
externo e interno (ROSSI; LUCE, 2002). Constitui-se de um instrumento de análise que
poderá ser associado a uma oficina de planejamento ou workshop para possibilitar a
avaliação, reflexão, capacitação, ou mesmo consultoria. Aplicada aos mais diversos contextos
organizacionais, a sigla representa o acrônimo em inglês das palavras: forças (Strengths),
fraquezas (Weaknesses), oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats).
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Segundo Cordiolli (2001, p.5) o método SWOT:
[...] é uma abreviatura de quatro focos de análise, considerando os
pontos fortes (objetivos alcançados, benefícios, satisfação); pontos fracos
(dificuldades, fracassos, descontentamento); oportunidades (capacidade sem
exploração, idéias de melhoramento) e ameaças (contexto adverso, oposição,
resistências contra mudanças).

Os componentes da SWOT podem ser assim conceituados: oportunidade é uma situação
externa, que dá à comunidade a possibilidade de facilitar o alcance dos objetivos e de
melhorar sua situação econômica; ameaça é uma situação externa, que coloca a comunidade
diante de dificuldades para o alcance dos objetivos ou a perda de renda; ponto forte
corresponde a uma característica interna, ou um ativo que possibilita à comunidade uma
vantagem sobre outros ou uma facilidade para o alcance dos objetivos (que podem incluir
renda); e ponto fraco é uma característica interna, ou uma limitação em um ativo, que coloca
a comunidade em situação de desvantagem ou de dificuldade em relação a outras para o
alcance dos objetivos (MANKTELOW; CARLSON, 2010).
A implementação da ferramenta ocorre a partir da constituição de uma matriz, na qual as
linhas serão compostas pelas oportunidades e ameaças, e nas colunas forças e fraquezas
(MANKTELOW; CARLSON, 2010). Assim cada cruzamento (linha X coluna) possibilita a
elaboração de uma estratégia de aperfeiçoamento, nas situações de fraqueza ou de
aproveitamento nas situações de oportunidade. Notoriamente o cruzamento das linhas e
colunas ensejará inúmeras combinações e o estabelecimento de tantas estratégias quanto
forem os cruzamentos de cada linha e coluna (Quadro 1).
Oportunidades
Ameaças
Fonte: Manktelow (2010)

Forças
Estratégia
Estratégia

Fraquezas
Estratégia
Estratégia

Tabela 1 – Representação gráfica da SWOT

O resultado da análise é disposto em uma matriz chamada Matriz SWOT. Ela fundamental na
análise de uma situação e o desenvolvimento de estratégias e táticas, de acordo com o cenário
identificado.

4 Inteligência Competitiva: Um Enfoque Organizacional
As mudanças na economia, em virtude da globalização, obrigam as empresas a estarem
atentas às informações sobre o que se passa no seu campo de atuação, envolvendo as
estratégias dos concorrentes, o ambiente politico, econômico e tecnológico que formam uma
base de conhecimento sobre negócio.
Podemos entender por Inteligência Competitiva (I.C.) a concepção de um sistema de coleta de
informações sobre os concorrentes, fornecedores, clientes, política, tecnologia, produtos, leis,
normas, regulamentações, recursos financeiros e humanos, estratégias e mercados, que
proporciona um apoio às necessidades organizacionais, sendo seu resultado avaliado e
disseminado por toda a organização, objetivando vantagem competitiva.
Kahaner (1986) conceituou I.C. no que segue:
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"A inteligência competitiva é um programa institucional sistemático
para garimpar e analisar informações sobre atividades da concorrência e as
tendências do setor específico e do mercado em geral, com o propósito de levar a
organização a atingir seus objetivos e metas" . (KAHANER, 1986 p. 16).

O processo de Inteligência Competitiva é de extrema importância para as organizações que
necessitam se diferenciar frente ao mercado consumidor, quer seja regional, nacional ou
internacional.
A Inteligência Competitiva investiga o ambiente onde a empresa está inserida, com o
propósito de descobrir oportunidades e reduzir os riscos, bem como diagnostica o ambiente
interno organizacional, visando o estabelecimento de estratégias de ação a curto, médio e
longo prazo.
Esse processo é importante para que as organizações sintam-se capazes de atuarem no mundo
globalizado, de forma a proporcionar ao contexto no qual estão inseridas maior
desenvolvimento econômico e social.
Nesse sentido, dados, informação e conhecimento, são matérias-primas para o processo
filtragem da Inteligência Competitiva, gerando sabedoria (wisdom).
Observando as transformações no cenário atual das empresas percebe-se o quão tradicionais
persistem no ambiente organizacional, pois utilizam costumeiramente metodologias já
consagradas , porém antigas, para gerenciar projetos com novos paradigmas, que exigem alto
grau de complexidade ou, eventualmente, maior agilidade.
Ao pensar estrategicamente, a utilização de uma metodologia de desenvolvimento de projetos
adequada irá agregar valor ao resultado final do produto ou serviço. Segundo Lovelock e
Wirtz (2006) as melhorias em serviços são o tipo mais comum de inovação. Envolve
modestas mudanças no desempenho de produtos atuais, incluindo melhorias no produto
principal ou em serviços suplementares existentes.

5 Resultados e Discussões: Levantamento biométrico por região do Brasil que usam

a metodologia Scrum
O levantamento biométrico contou com a pesquisa de 40 artigos científicos, porém foram
filtrados 14, onde abordarão as palavras-chaves importantes para o desenvolvimento desta
produção.
O trabalho mostrará o processo explanatório da pesquisa filtrada no Google Acadêmico e
Periódicos, onde mostrará os artigos selecionados a partir das palavras-chaves: Metodologia
Scrum e Inteligência competitiva.
Porém, analisaremos o quão dificultoso foi encontrar artigos que se relacionavam com as
palavras-chaves, além da evidenciar um baixo numero de produções acadêmicas encontrados
na região Brasil.
As pesquisas ocorreram com as seguintes combinações de palavras-chaves, que remetem a
gestão de projetos Scrum e inteligência competitiva: Scrum, gestão de projetos e inteligência
competitiva, vantagem competitiva, onde foram utilizadas juntas e separadas.
O resultado obtido, buscar destacar a realidade e o que se tem produzido nas cinco regiões do
Brasil e qual frequência as produções acadêmicas são elaboradas.
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Região
Norte

Quantidade

Ano de publicação

1

2009

Titulo
Delineamento do Perfil Profissional de Desenvolvimento
de Software: a realidade mercadológica de Belém.

Definição de um Processo Ágil de Gestão de Riscos em
Ambientes de Múltiplos Projetos.
2008
2009
Nordeste

4
2011

Scrum no Serviço Público: um relato de implementação nas
secretárias Estaduais da Fazenda e da Gestão Pública do
Estado de Alagoas.

2011

Estado da arte sobre o uso do scrum em ambientes de
desenvolvimento distribuído de software.

2012
CentroOeste

Sudeste

3

2013

Monitoramento e controle de projetos de desenvolvimento
de software com o scrum: avaliação da produção científica.
Contratação do desenvolvimento ágil de software na
administração pública federal: riscos e ações mitigadoras.

2010

Avaliação do impacto do scrum no desenvolvimento de
software utilizando a análise swot.

2014

Estudo de caso: aplicação das metodologias ágeis de
desenvolvimento: Scrum e XP no desenvolvimento do
sistema Unidisciplina.

2

4

Implementação de Resultados Esperados do Processo
Gerência de Projeto com o apoio do Scrum no Setor
Público.

2015

2012

Sul

A utilização do Scrum para desenvolvimento de projetos
Organizacionais: Aplicação na gerência de uma Empresa
Júnior.

2013
2014

A agilidade do framework Scrum como uma prática viral
de disseminação do conhecimento
Autorregulação da Aprendizagem em Computação com
apoio da Metodologia Scrum.
Metodologia Ágel e a Gestão da Comunicação em Projeto
de Games Digitais.

2014

EduScrum: Projeto de Aprendizagem Colaborativa
Baseados em Scrum.

Fonte: Elaborada conforme a análise dos 14 artigos desta pesquisa.
Tabela 2 – Quantitativo de artigos encontrados e títulos por região.
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Na região norte do Brasil, mesmo com as diversas combinações de palavras-chaves e
buscando nas instituições de ensino superior, não obtevemos êxito quanto a encontrar
artefatos de uma grande utilização da metodologia Scrum, apenas notícias em sites
institucionais, jornais e grupos coletivos fechados nas redes sociais.
O artigo inserido na tabela 1, na região norte mostra a importância das pessoas no
desenvolvimento de software, bem como identifica seu perfil profissional nas empresas, além
de enfatizar o uso das tecnologias que são utilizadas no processo. Neste trabalho foram
analizados dados á luz da literatura existente sobre desenvolvimento de software e gestão de
pessoas.
Mesmo com dificuldades de encontra trabalhos publicados na região, observamos com a
pesquisa feita, que pouco se produziu nesse período e que no ano de 2009 o desenvolvimento
de softaware a exemplo de Belém do Pará, que produziu 28% utilizando a metodologia
Scrum nas suas empresas.
Na região nordeste, destacaram-se quarto artigos, o primeiro refere-se a gestão de projeto e
gestão de risco, onde o pesquisador ou gestor tem que lidar com varios desafios e inumeros
fatores imprevisíveis e de dificil controle. Nesse cenário a metodologia Scrum obteve
resultado fatisfatório, uma vez possui flexibilidade,adaptalidade, para administrar um
ambiente de multiplos projetos.
O segundo artigo tem o objetivo de apresentar uma metodologia para suprir a necessidade da
flexibilidade dos processos organizacionais.
O terceiro artigo busca relatar as implicações do Scrum em dois órgãos públicos do Estado de
Alagoas, apresentado as características positivas e negativas em cada projeto, bem como as
dificuldades encontradas durante o processo. Como resultado, constatou-se que o uso da
metodologia promoveu melhorias no gerenciamento dos projetos analisados.
O quarto artigo, apresenta o estado da arte do uso de Scrum em equipes distribuídas
geograficamente, ressaltando os problemas, desafios e alternativas de solução no contexto de
gerenciamento ágil de projetos em desenvolvimento distrituido de software.
Na região centro-oeste destacaram-se três artigos, o primeiro relata a experiência obtida com
um projeto inicial de implantação do nível G do MR-MPS, em especial em gerência de
projetos, no Núcleo de Tecnologia da Informação da UFMS empregando o método ágil
Scrum.
O segundo tem como objetivo principal o estudo da produção científica dos últimos cinco
anos sobre processos de monitoramento e controle de projetos de desenvolvimento de
software gerenciados com o método Scrum. A pesquisa identificou uma produção pequena de
trabalhos voltados a área.
O terceiro artigo identifica ações que reduzam os riscos para administração pública federal na
contratação de desenvolvimento de software com a metodologia ágel Scrum. O resultado da
pesquisa destaca que é possível uma contratação de desenvolvimento de software com Scrum,
desde que sejam considerados aspectos como: a IN n°04/2014, o Acórdo no 2314/2013, os
demais instrumentos legais disponíveis e, ainda, as ações de mitigação.
Na região sudeste dois foram selecionados, o primeiro tem um peso enorme na produção desta
pesquisa.
Aborda as palavras-chaves desse artigo: a metodologia Scrum e a ferramenta de
sistematização do conhecimento estratégico, análise SWOT.
O artigo busca avaliar o impacto que a adoção do Scrum traz para a organização, utilizando
como método de análise qualitativa, o famework de análise de gestão e posicionamento
SWOT, que mostra ao gestor uma visão ampla dos acontecimentos, podendo assim se
posicionar diante aos percalços.
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O segundo artigo faz análise das metodologias ágeis de desenvolvimento de software XP
(Programação Extrema) e Scrum aplicadas no Projeto Unidisciplina. Com a finalidade de
identificar os benefícios que as metodologias oferecem no desenvolvimento de sistemas.
Na região sul, o primeiro artigo tem como foco central as cerimônias existentes no
framework Scrum, pois elas proporcionam a melhor comunicação, da manutenção da
memória organizacional e ajudam a resgatar e disseminar o conhecimento tático em equipes
participantes do projeto.
O segundo apresenta um relato da experiência de desenvolvimento de processos
autorregulatórios de aprendizagem com uma turma de Tecnologias de Sistemas para internet,
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul ( IFRS). Onde
foram utilizados recursos como a metodologia Scrum, com isso buscou-se promover uma
mudança de comportamento e atitude dos alunos em relação ao processo de aprendizagem.
O terceiro artigo teve o propósito de analisar o caso como gestão da comunicação em projetos
ágeis, com o objetivo de aumentar as diferencas entre gestão da comunicação em projeto ágel
e nas abordagens tradicionais.
O quarto artigo descreve o eduScrum, que é uma adaptação da metodologia Scrum aos
projetos colaborativos de aprendizagem, apoiada por uma ferramenta Web que auxilia na
coordenação das atividades do grupo de alunos.
Por fim, os benefícios ocasionados pelo emprego do Scrum vão desde: vantagens
competitivas, habilidade de responder mais rapidamente ás necessidades do mercado, ampliar
o retorno sobre investimento, diminuição da rotatividade de profissionais e ampliando a
satisfação das equipes e a qualidade do produto.
Como descrito acima há muitas aplicações para o uso da metodologia Scrum, cada uma
mostra uma versatilidade quanto ao seu uso.

Figura 1 - Distribuição dos artigos por região.

A figura 1, mostra a distribuição dos artigos científicos por regiões do Brasil. Observa-se na
figura a que a região Norte possui 7% da concentração dos artigos pesquisados. A maior
região do Brasil em extensão territorial, mostra uma pequena produção científica destinada a
metodologia Scrum. As regiões Nordeste e Sul obtiveram 29% cada uma, onde foi possível
verificar um equilíbrio na produção acadêmica. A região Centro-Oeste ficou com 21% e
Sudeste 14%, ambas conseguiram ficar medianas.
Os métodos ágeis e desenvolvimento de projetos são duas realidades presentes no mundo
altamente competitivo e globalizado vivenciado atualmente nas empresas
Desde 2008 nos artigos pesquisados já se percebia timidamente o envolvimento da
metodologia Scrum e o envolvimento nas relações humanas, pois se percebia a flexibilidade.
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Então, ao longo desses oito anos, evidenciou-se a união das duas áreas visando um mercado
mais competitivo, conforme pode ser visto na Figura 2.

Figura 2 - Distribuição temporal dos artigos.

A distribuição foi gerada a partir dos dados obtidos da tabela 1, onde se constata o
crescimento da produção cientifica ao longo dos oito anos.

6 Análise da Matriz SWOT
A partir da pesquisa, identificamos alguns pontos a serem analisados. Organizando os fatores
na Matriz SWOT, pôde-se obter os seguintes resultados.
Oportunidades

Ameaças

A pesquisa elaborada neste artigo mostra
possibilidade de exploração da
metodologia Scrum nas regiões, Norte e
Sudeste e ampliação nos outros estados.

Concorrência de Novas e
Antigas Metodologias.

Mostra que a metodologia Scrum aliada a
Inteligência Organizacional pode ajudar a
ganhar mercado.

Cultura Organizacional

Forças

Fraquezas

Flexível

Prazos
Mudanças frequentes
Falta de maturidade da
equipe
Aparente falta de Escopo

Adaptável
Alta produtividade
Evita surpresas

Fonte: Elaborada pelos autores da pesquisa.
Tabela 4 – Análise Swot da pesquisa bibliometrica.

O resultado esperado para esta pesquisa possibilitou mostar que a metodologia Scrum e a
inteligencia competitiva podem fazer a diferenca na hora de ganhar mercados junto a
concorrência.
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Fizemos análise do Scrum na matriz SWOT. Percebe-se que a adoção trouxe grandes
oportunidades para as regiões do Brasil e mais especificamente a região Norte e Sudeste, onde
o mercado ainda está comecando, além de mostrar as oportunidades, ameças no ambiente
externo da organização e sua forca e fraquezas no ambiente inteno.

6 Considerações Finais
O mercado de gestão de projetos tem crescido a cada dia e junto com ele crescem também as
exigências quanto à complexidade, custos, prazos e qualidade dos sistemas, sendo todas estas
questões cruciais e de difícil gerenciamento.
No contexto da Tecnologia da Informação, principalmente quando se trata de processos de
desenvolvimento de estratégias, a dinamicidade sempre se faz presente, o que explica o
surgimento de metodologias de desenvolvimento ágil com a finalidade de atender as
necessidades atuais do mercado de gestão de projetos e proporcionar maiores vantagens em
relação às metodologias tradicionais.
O Scrum é uma metodologia ágil para gerência de projetos, não muito explorada em muitas
regiões do Brasil, com poucas produções acadêmicas. Baseia-se em inspeção e adaptação,
iterativa e incremental, e pode ser aplicado a qualquer produto ou no gerenciamento de
qualquer atividade complexa.
O processo do Scrum como uma metodologia ágil e ciente das questões críticas relativas a
software estabelece algumas alternativas na tentativa de driblar os problemas existentes no
desenvolvimento de software.
As metodologias ágeis têm ganhado espaço ultimamente e várias empresas já estão
experimentando ou se mostrando interessadas em experimentar esta mais recente abordagem
de desenvolvimento de software. Esse interesse nasce da tentativa de aperfeiçoar os
processos, aumentar a qualidade dos produtos finais e a satisfação dos clientes e, com isso,
gerar vantagem competitiva entre as empresas do mercado.
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