Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Paulo Henrique Pereira da Fonseca

Fatores crı́ticos de sucesso na construção e condução de times de projeto de
TI apoiados em programas de inovação aberta: Estudo de caso de um
ecossistema de uma grande organização bancária brasileira
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Resumo

Organizações financeiras vêm sofrendo evoluções com o advento de polı́ticas de uso
de dados pessoais e financeiros, além do uso de tecnologia e de modelos de negócios
disruptivos no mercado financeiro. Essas mudanças afetam as organizações de diversas formas, como a compressão das margens, desintermediação, novos produtos
e serviços financeiros. Para permanecerem competitivas, as maiores organizações
financeiras brasileiras, têm apostado na criação de alianças estratégicas com fintechs,
bigtechs e startups, diminuindo as fronteiras de pesquisa e desenvolvimento e criando
ecossistemas de inovação aberta. Além disso, para que sejam efetivas no mercado,
essas organizações vêm adotando programas de transformação digital com a finalidade
de atender e conquistar novos clientes. Este estudo explorou, por meio da revisão da
literatura, como times de desenvolvimento de diferentes organizações trabalham cooperativamente em ambientes digitais e abertos, onde o foco foi direcionado a identificar
os principais fatores crı́ticos de sucesso encontrando meios de absorver e replicar aos
times de desenvolvimento as melhores práticas para sua otimização neste cenário
desafiador. A partir do resultado da revisão sistemática, concluiu-se que a abordagem
GORE (Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos) apoiada pelo framework iStar
poderiam ser aplicadas para o mapeamento de dependências e relacionamentos estratégicos dos ecossistemas digitais e abertos. Desta forma, o presente trabalho propôs
a condução de um estudo de caso incorporado em um ecossistema digital e aberto
de uma grande organização financeira, no qual, a partir da triangulação de dados de
três unidades incorporadas participantes foram obtidos insumos para a criação dos
mapeamentos GORE iStar. O resultado do estudo apresentou quatro mapeamentos de
dependências e relacionamentos estratégicos que permitiram a identificação, análise
e classificação dos principais fatores crı́ticos de sucesso relativos aos objetivos estratégicos singulares do ecossistema estudado, permitindo a criação de planos que
possibilitariam a sua otimização. As evidências empı́ricas do estudo de caso levaram
à conclusão que o mapeamento dos objetivos utilizando o método GORE iStar torna
propı́cia a absorção e replicação das melhores práticas do trabalho cooperativo aos
time de desenvolvimento em ambientes digitais e abertos.
Palavras-chaves: Transformação Digital; Ecossistema de inovação; Inovação Aberta;
Construção de Times; Cultura Organizacional; Abordagem GORE.

Abstract

Critical Success Factors in Building and Leading IT Project Teams Supported
by Open Innovation Programs: Case Study of an Ecosystem of a Large Brazilian
Banking Organization
Financial organizations have evolved with the advent of policies for the use of personal
and financial data, in addition to the use of disruptive technology and business models
in the financial market. These changes affect organizations in various ways, such as
margin compression, disintermediation, new financial products and services and, in
order to remain competitive, in Brazil, the largest financial organizations (Banks) have
bet on the creation of strategic alliances with fintechs , bigtechs and startups, reducing
their research and development frontiers, creating ecosystems of open innovation.
Furthermore, in order to be effective for the market, these organizations have been
adopting digital transformation programs in order to serve and win new customers.
This study explored through literature review how development teams from different
organizations work cooperatively in digital and open environments, where the focus was
on identifying the main critical success factors by finding ways to absorb and replicate
best practices to development teams for its optimization in this challenging scenario.
From the result of the systematic review, it was observed that the GORE (Goal Oriented
Requirements Engineering) approach supported by the iStar framework enables the
mapping of dependencies and strategic relationships of digital and open ecosystems,
making the common objectives established clear and well defined to the development
teams. Thus, the present work proposed to conduct a case study incorporated in a digital
and open ecosystem of a large financial organization, in which, from the triangulation of
data from three participating incorporated units, sufficient inputs were obtained for the
creation of the mappings. GORE iStar. The result of the study presented four mappings
of dependencies and strategic relationships that allowed the identification, analysis
and classification of the main critical success factors related to the unique strategic
objectives of the studied ecosystem, allowing the creation of plans that would enable
their optimization. Based on the evaluation of these critical factors, it was concluded that
the mapping of objectives using the GORE iStar method makes it possible to absorb
and replicate the best practices of cooperative work to the development team in digital
and open environments.
Keywords: Digital Transformation; Innovation Ecosystems; Open Innovation; Team
building; Organizational culture; GORE approach.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de software vem evoluindo constantemente para o atendimento de um mercado dinâmico, volátil e digital. Essa é uma condição que afeta,
também, organizações financeiras que buscam novas maneiras de atender as necessidades de seus clientes por meio de canais digitais. Novas formas de criar, desenvolver
e aprimorar os produtos digitais são necessários e apresentam novas condições para o
trabalho cooperativo destas organizações, naturalmente conservadoras.
Este capı́tulo introduz a dissertação, contextualizando o cenário das organizações
financeiras brasileiras e o porquê de adotar estratégias de mudanças organizacionais
profundas, como as dinâmicas da transformação digital e da inovação aberta.

1.1

Apresentação e Contextualização do Problema:

As organizações financeiras vêm passando por importantes mudanças, especialmente aquelas provocadas por tecnologias e modelos de negócio disruptivos
produzidos por Fintechs, Startups e outras empresas de tecnologia, antes não vistas
como concorrentes (O’LEARY, 2016).
Adicionalmente, se deve considerar as mudanças impostas por leis, como a
renovação no trato da privacidade dos dados, com a adoção de regras e direitos
que colocam os clientes como titular dos dados pessoais, como exige a Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD) e diretrizes de serviços e uso dos dados financeiros,
conhecido como Open Banking (GAZALA et al., 2015).
Estas mudanças, segundo Campos, Alves e Almeida (2019) afetam o modelo de
negócio das organizações, geram desintermediação, compressão das margens e riscos
ao faturamento. Para permanecerem competitivas, pode ser visto um movimento em
que as organizações financeiras buscam novas alianças estratégicas, sendo comum a
criação de ecossistemas de inovação aberta.
A inovação aberta se trata de um paradigma ao gerenciamento da inovação
organizacional, relativamente novo, se comparado a outros modelos e tem por objetivo
expandir e acelerar os processos de inovação, para que promovam ideias, pensamentos, processos e pesquisas, fora das fronteiras de pesquisa e desenvolvimento da
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organização, a fim de melhorar a descoberta e desenvolvimento de produtos, prover
melhores serviços para seus clientes, aumentar a eficiência e reforçar o valor agregado
(CHESBROUGH, 2003).
A inovação aberta segue alguns princı́pios que a destoam em relação ao modelo
fechado, conforme é visto na Figura 1:
Figura 1: Princı́pios da inovação fechada VS aberta

Fonte: Adaptado de Chesbrough (2003)

No Brasil, pode ser visto pelo trabalho de Schwaferts e Zhong (2016), que há
espaço para a implantação da abordagem da inovação aberta, mas que, em geral, os
paı́ses Sul-Americanos e em desenvolvimento, tendem a ser conservadores (caracterı́stica presente também nas organizações financeiras). Ainda assim o paradigma da
inovação aberta tem se mostrado estratégico para grandes organizações financeiras
brasileiras (por exemplo, os casos do InovaBra do Banco Bradesco, o Cubo do Banco
Itaú e o Farol do Banco Santander).
Um dos desafios do modelo é a criação de um ecossistema que seja virtuoso
e benéfico para todos os envolvidos, e um dos aspectos do trabalho em cooperação
abrange a criação e a condução de times de desenvolvimento, que é definido como
uma prática profissional da engenharia de software, crucial para o sucesso de um
projeto (SOMMERVILLE, 2011).
Além da adoção da inovação aberta, as organizações vêm identificando mudanças
no comportamento do mercado, cujo a velocidade de adaptação às necessidades de
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seus clientes e o trabalho com maior efetividade na construção e evolução de seus
produtos exige uma transformação na sua estratégia organizacional (AL-RUITHE;
BENKHELIFA; HAMEED, 2018).
Estas novas formas de trabalho podem ser obtidas a partir da adoção de
mudanças organizacionais profundas, e é chamada de transformação digital, uma
vez que afetam a visão, cultura e estratégia organizacional (CURGUZ; ILISEVIC, 2018).
A transformação digital é praticada no sentido de aprimorar processos, tecnologia
e a forma de lidar com seus funcionários e clientes, com a finalidade de atender às novas
exigências do mercado que demandam das organizações maior poder de adaptação,
velocidade e qualidade (KANE et al., 2017).
A Transformação Digital é explorada pelas organizações que criam produtos
digitais com a finalidade de atender a mudança na forma como seus clientes vêm se
comportando, denominada pelo mercado como a Era do Cliente (GAZALA et al., 2015).
Essa ’era’ é definida pela apresentação do avanço da tecnologia e acesso, pelo
empoderamento dado pela integração fı́sica e digital, pela portabilidade de uso dos
serviços em dispositivos móveis, maior conhecimento, confiança em seu poder de
impacto nas tomadas de decisão das empresas e a vontade de experimentar. Na
Figura 2, pode-se ver uma representação da linha do tempo sobre o relacionamento do
setor financeiro com seu cliente.
Figura 2: Linha do tempo do setor financeiro para com os seus clientes

Fonte: Caraffini, Souza e Behr (2018)

A Transformação Digital é uma combinação de ações orquestradas a partir das
necessidades estratégicas singulares de uma organização, que utilizam a tecnologia
digital como base, processos efetivos e ágeis como caminho de produção de produtos
digitais com foco direcionado a gerar valor, internamente, propiciando a criação de
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ambientes saudáveis, inovadores e colaborativos, e também externamente, colocando
o cliente como centro do modelo de negócio.
Como caminho para criação de novos e melhores produtos que atendam às
necessidades dos clientes, as empresas buscam cada vez mais melhorar a sua produtividade e efetividade por meio do desenvolvimento de software. O desenvolvimento de
software é um processo apoiado por uma disciplina de engenharia, chamada engenharia de software. Esta, por sua vez, inclui técnicas que apoiam a especificação, projeto e
evolução de programas. Pode-se dizer ainda que a engenharia de software contempla
todos os aspectos de produção do software (SOMMERVILLE, 2020).
A Engenharia de software tem como uma de suas bases o SWEBok (Guia
para o corpo de conhecimento da Engenharia de Software). O SWEBOK apresenta a
Engenharia de Software como um conjunto de áreas de conhecimentos necessários
para se trabalhar com desenvolvimento de software, desde a codificação em si até
a gestão de projetos. Ao todo são 15 áreas de conhecimento que surgiram por meio
de uma parceria entre o Instituto de Engenheiros Eletrônios e Eletricistas (IEEE), a
Computer Society e da Association for Computing Machinery (ACM) a fim de promover
a profissionalização da Engenharia de Software e criar um consenso sobre as áreas de
conhecimento e seu escopo (SOCIETY; BOURQUE; FAIRLEY, 2014).
O SWEBoK no capı́tulo 11 (Práticas Profissionais) estabelece que o engenheiro
de software, para praticar de forma profissional, responsável e ética, tenha conhecimentos, habilidades e atitudes, que não se limitam a condições técnicas, mas também se
refere a uma maneira de conduzir processos, práticas e padrões de liderança de modo
a atingir determinados padrões ou critérios em todo ciclo de criação de um software.
Essas habilidades podem incluir aspectos técnicos e não técnicos como a construção
e condução de times (SOCIETY; BOURQUE; FAIRLEY, 2014).
A construção de times, assim como os aspectos relativos, como à influência
da liderança, a mudança de mentalidade organizacional, a efetividade e a satisfação
do trabalho, são itens apresentados pela Engenharia de Software e explorados pelas
práticas profissionais que permeiam a estrutura destas organizações colocando o
Engenheiro de Software como responsável pela construção e condução de um time de
desenvolvimento (SOCIETY; BOURQUE; FAIRLEY, 2014).
Em alto desempenho espera-se que o time de desenvolvimento trabalhe colaborativamente em ambiente que apresente clareza de objetivos, coesão entre os
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membros, uma estrutura organizacional bem coordenada e comunicação efetiva. Todas
estas caracterı́sticas são dependentes de um trabalho cooperativo, definido como um
trabalho mútuo em prol de um objetivo comum entre as partes (GAVA, 2009).
A construção e condução de times de desenvolvimento é um dos fatores determinantes para o desenvolvimento de produtos e serviços digitais. Em meio a um
cenário de mudanças como o do setor financeiro, o atendimento de um mercado que
exige maior adaptação, inovação e entrega de valor, faz com que as organizações
optem pela implantação de novas estratégias criando um novo cenário aos times de
desenvolvimento (HASTINGS et al., 2018).
Este cenário pode proporcionar a composição de times de diferentes organizações
provocando diversos problemas como, relação integrada de alocação de recursos, desenvolvimento de inovação, definições de propriedade intelectual, patente e o processo
de tomada de decisão sobre necessidades conflitantes ao longo do tempo do produto,
alterando a forma como times são construı́dos e conduzidos e a forma como produzem
software (HASTINGS et al., 2018).
Tendo em vista um cenário em que o time de desenvolvimento é formado por
membros, processos e tecnologia advindos de outras organizações e estruturas organizacionais (por caracterı́sticas da inovação aberta), e de transformações internas
(provocadas pela transformação digital), como a adoção de novas tecnologias, processos ágeis e aspectos culturais que transformam o ambiente de criação de produtos
digitais, impactam de forma ampla os processos da engenharia de software (SOMMERVILLE, 2020).
Pode-se verificar que a Engenharia de Software é uma área da ciência da
computação cuja prática tem alta influência nos três pontos tratados neste trabalho: O
domı́nio no ambiente de desenvolvimento no qual se encontra a ’Transformação Digital’,
a forma como é explorado a ’Inovação Aberta’, e do próprio papel do Engenheiro
de software na prática de ’Construção e condução de Times de desenvolvimento’
(SOMMERVILLE, 2020).
Alguns autores apresentam em seus trabalhos a sinergia entre a inovação
aberta e a transformação digital, como Hirte e Roth (2018), Moreira, Ferreira e Seruca
(2018), Eikebrokk, Lind e Olsen (2018). Contudo, a partir da revisão sistemática realizada para este trabalho, não foram obtidas informações especı́ficas à construção e
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condução de times de desenvolvimento em meio a diferentes organizações trabalhando
cooperativamente com processos, tecnologias e culturas distintas.
Considerando que recursos de tecnologia, pessoas e processos advindos de
diferentes fontes fazem com que a complexidade para trabalhar em cooperação pelos
times de desenvolvimento de software seja desafiadora e incipiente pela academia,
neste estudo busca-se mapear o funcionamento de uma organização financeira que
trabalha com este cenário, evidenciar quais são os principais fatores crı́ticos de sucesso
que impactam a construção e condução de times de desenvolvimento, e as dificuldades
encontradas para sua condução em ambientes que utilizam o paradigma da inovação
aberta.

1.2

Objetivos, Questões e Proposições da Pesquisa:

Conforme apresentado na seção 1.1, a relevância em se explorar como times
de desenvolvimento de diferentes organizações podem trabalhar de forma cooperativa
é significativo à engenharia de software e ao mercado financeiro.
Entretanto, baseado na revisão sistemática, o modelo de transformação digital é majoritariamente tratado pela indústria. Suas práticas, quando relacionadas
ao paradigma de inovação aberta, ainda que existentes, não demonstram como as
organizações podem se beneficiar sem estar dependentes de seus parceiros, como as
mudanças organizacionais podem influenciar positivamente e negativamente para atingir os objetivos propostos e quais os principais fatores crı́ticos de sucesso que podem
ser identificados nas formas de construção e condução dos times de desenvolvimento
de produtos digitais.
Em função destes problemas, a pergunta norteadora deste estudo é:
• Como organizações financeiras podem identificar os principais fatores criticos
de sucesso para absorver e replicar para os times de desenvolvimento de TI as
melhores práticas oriundas de programas de Transformação Digital apoiados na
Inovação Aberta?
Para responder a esta pergunta, este estudo tem como objetivo principal mapear
quais formas são mais efetivas para absorver e replicar aos times de desenvolvimento
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as melhores práticas oriundas de programas de transformação digital apoiados na
inovação aberta.
E como Objetivos especı́ficos:
• Identificar, por meio do modelo de metas, os relacionamentos e raciocı́nios estratégicos utilizados em ambiente de transformação digital em ecossistema aberto;
• Analisar e classificar os impactos gerados pelos fatores crı́ticos nos times de
desenvolvimento de TI do ecossistema;
• Avaliar quais os principais fatores criticos otimizam o desempenho dos times de
desenvolvimento de TI.
Foram levantadas as seguintes proposições que direcionam a investigação
relacionada ao tema da pesquisa:
• A transformação digital da organização é um fator determinante para que os times
de desenvolvimento detenham maior efetividade operacional;
• Times de desenvolvimento formados pelos princı́pios da inovação aberta são
mais eficazes em desenvolver novos produtos;
• Times de desenvolvimento que utilizam técnicas e práticas de crescimento e que
trabalham cooperativamente produzem melhores produtos;
• É determinante ao sucesso do empreendimento mapear, analisar e classificar
como a organização lida com os times de desenvolvimento a partir da modelagem
de seus objetivos.

1.2.1

Contribuições esperadas

Para a academia, espera-se ampliar o entendimento sobre ecossistemas de
inovação aberta e transformação digital, trazendo seus principais autores e trabalhos
referentes ao assunto. Adicionalmente, espera-se que a pesquisa dê insumos para
uma melhor visão ao trabalho cooperativo em ambiente de diferentes organizações,
possibilitando evoluções na forma como a engenharia de software deva ser aplicada a
este contexto.
Para a industria, espera-se apresentar uma forma de melhor identificar as dependências e raciocı́nios estratégicos necessários para alcançar os objetivos do ecos-
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sistema de inovação aberta. Este estudo deve oferecer também ferramentas para a
otimização dos times de desenvolvimento participantes dos ecossistemas, a partir da
análise e classificação das dependências e raciocı́nios estratégicos.

1.3

Metodologia de pesquisa:

De acordo com o problema e objetivos traçados na seção 1.2, este estudo
propõe a seguinte abordagem de trabalho para responder a pergunta de pesquisa:
1. Pesquisa bibliográfica para fundamentação teórica, levantamento de métodos,
processos e técnicas acerca dos temas “Inovação Aberta” e “Transformação
Digital” e como estes se relacionam com a “Construção de Times (Team Building)”,
para auxiliar na contextualização inicial do problema.
2. Revisão sistemática da literatura conforme seção 2.2, para dar maior embasamento ao autor acerca do estado da arte relacionado aos fatores culturais
e organizacionais que permitem a adoção da transformação digital, tema de
pesquisa proposto.
3. Apresentação do modelo de metas (ver seção 2.3.5), abordando como o framework Istar pode auxiliar no mapeamento dos relacionamentos e dominio do
ambiente de desenvolvimento.
4. Apresentação do Estudo de caso incorporado (ver seção 3), respeitando sua
estrutura de três fases, a exploração, a sistematização da coleta de dados e
análise e interpretação das descobertas.
5. análise dos resultados e conclusão, cuja etapa consiste em apresentar os resultados obtidos por meio do mapeamento do modelo de metas.
A Figura 3 apresenta a contextualização da pesquisa.
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Figura 3: Metodologia de Pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

1.4

Organização do trabalho:

Além desta seção introdutória, o trabalho está organizado nas seguinte seções:
A “Seção 2 – Revisão da Literatura”, mostra a fundamentação teórica acerca
dos temas “Construção de Times (Team Building)”, “Inovação Aberta” e “Transformação
Digital”. Neste capı́tulo também é apresentado uma revisão sistemática relacionada
aos fatores culturais e organizacionais que permitem a adoção da transformação digital
sobre ecossistemas de inovação aberto, temas sob contexto desta dissertação.
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A ”Seção 3 - Protocolo do Estudo de Caso”, apresenta em detalhes, a metodologia adotada para o estudo de caso. Adicionalmente, são definidos objetivos principais
da pesquisa, bem como é apresentada a visão geral do estudo e informações sobre
como se deu a condução do estudo de caso;
A ”Seção 4 - Execução do Estudo de Caso”, na qual a pesquisa de campo
é apresentada juntamente com a devida coleta e tratamento de dados por meio da
metodologia proposta e a análise e interpretação dos resultados;
A ”Seção 6 - Discussão final”, na qual são apresentadas as conclusões e
contribuições deste estudo, bem como sugestões para futuras pesquisas relacionadas
ao tema.
O ”Apêndice A - Entrevista focada (Etapa B)”, em que é apresentado a etapa B
do estudo de caso que corresponde a o instrumento de pesquisa de entrevista focada
realizada nas unidades incorporadas.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Este capı́tulo apresenta os principais conceitos relacionados ao tema de pesquisa proposto, com o objetivo de nivelar o conhecimento, apresentar a relação existente
e também promover maior contribuição à academia acerca do tema. Adicionalmente,
o capı́tulo apresenta a revisão sistemática relacionada à forma como os aspectos
culturais afetam as estruturas organizacionais no desenvolvimento de software em
ambientes de transformação digital apoiados em inovação aberta, com o objetivo de
identificar seu estado da arte.

2.1

Transformação Digital

Quando citada a Transformação Digital (TD), é comum que o termo esteja
atrelado ao uso, criação ou exploração de tecnologias disruptivas como Blockchain,
Cloud, IoT, Machine Learning, tecnologias que geralmente são citadas no Gartner Hype
Cycle1 , ferramentas que tem poder de criar novos modelos de negócio (O’LEARY,
2016).
A adoção de novos processos que buscam uma melhor efetividade para atingir
algum objetivo estratégico da organização é também apontada como algo que se
relaciona à Transformação Digital. Contudo, a TD é uma dinâmica cuja abrangência,
conceito e domı́nio são múltiplos e, por vezes, ambı́guos (NAYAK, 2017).
Segundo Edmead (2016) a TD é a aceleração das atividades de negócios,
processos, competências e modelos para alavancar plenamente as mudanças e oportunidades das tecnologias digitais e seu impacto de forma estratégica e priorizada.”
trazendo a TD como um movimento relacionado ao ganho de eficiência nos processos
como ponte para atingir objetivos estratégicos.
Já para Elliot, Kay e Laplante (2016), é definida como “Uso estratégico de
conteúdo digital, tecnologia e práticas para transformar as maneiras que as instituições
se conectam e engajam seus clientes e proponentes”, ou seja, é focado no alinhamento estratégico buscando eficacia ao atingir os benefı́cios esperados por seus
clientes.
1

O hype cycle é uma apresentação gráfica desenvolvida e usada pela empresa americana de pesquisa,
consultoria e tecnologia da informação Gartner, por representar a maturidade, adoção e aplicação
social de tecnologias especı́ficas. (O’LEARY, 2016)
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Fitzgerald et al. (2013) especificam a transformação digital como “O uso de
novas tecnologias digitais (mı́dias sociais, mobile, analytics ou dispositivos integrados)
para habilitar maiores investimentos de negócios como a melhoria da experiência do
usuário, operações em tempo real ou criando novos modelos de negócio.”, e assim
indicando que o uso da tecnologia é a ponte para o atendimento do poder de escala
e usabilidade a novos modelos de negócio (FITZGERALD et al., 2013).
A transformação digital é descrita de diversas maneiras, gerando ambiguidades
em seu entendimento e dificultando a sua conceitualização, aplicação, avaliação e
fronteiras. Produziu-se um quadro teórico com a finalidade de levantar os definições geradas pela academia e confrontá-las com as da indústria para identificar uma definição
que seja abrangente, clara e precisa o suficiente para suprir os diferentes significados
criados sobre o termo.
O resultado obtido sobre o quadro teórico o define como: A Transformação Digital é uma combinação de ações orquestradas a partir das necessidades estratégicas
singulares de uma organização, que utiliza a tecnologia digital como base, processos
efetivos e ágeis como caminho, com foco direcionado a gerar valor. Internamente, propiciando a criação de ambientes funcionais, inovadores e cooperativo, e externamente,
direcionando o cliente como centro do modelo de negócio.
A Engenharia de Software permeia dentre os significados dados a TD, pelo
âmbito técnico no relacionamento com tecnologias disruptivas, adoção de processo
que atendam as demandas como maior efetividade e aspectos da cultura organizacional.

2.1.1

Tecnologia em TD

A Tecnologia, segundo Bastos (1998), é a capacidade de perceber, compreender,
criar, adaptar, organizar e produzir insumos, produtos ou serviços. Dessa forma é
possı́vel relacionar, de acordo com a definição dada neste estudo a TD, que a tecnologia
digital deve oferecer, ajustar e repensar produtos e serviços digitais.
A Tecnologia coloca-se como a base que sustentará essa dinâmica da TD,
disponı́vel para subsidiar os processos determinados como fundamentais. Na TD, a
tecnologia se aproxima como fator estratégico das organizações, não apenas como
uma ferramenta que automatiza processos, mas sendo percebida em qualquer âmbito
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do negócio, seja de aspectos ligados à produção, até as interações com os clientes
(ELLIOT; KAY; LAPLANTE, 2016).
Diversos pesquisadores e praticantes da TD falam sobre as mudanças organizacionais proporcionadas internamente, denominada por ’produção digital’, que é o
resultado da combinação de outros três domı́nios, ’Desenvolvimento digital’, a ’Manufatura digital’, resultando na ’Transformação de negócios digitais’ (LEDERER; BETZ;
SCHMIDT, 2018).
Do ponto de vista do desenvolvimento digital, Lederer, Betz e Schmidt (2018)
abordam as questões relacionadas ao design e concepção dos produtos, da forma como
a participação dos usuários influenciam no produto final, da customização em massa,
e sobre aspectos relacionados a empresas inteligentes que passaram a digitalizar seus
dados, fluxos de trabalho e infraestrutura que permitem a automação, decisões tomadas
sobre dados (data-driven decisions) e estabelecer abordagens e regras de negócios
inteligentes, como a de gêmeos digitais, que simulam, a partir de um ambiente ciberfı́sico, hipóteses e situações a partir de sensores e sistemas operacionais voltados à
internet das coisas (IoT ) e que geram uma nova fonte rica de dados a serem coletados
e processados.
A utilização destas abordagens e procedimentos estão condicionadas à utilização
de conectividade de alto desempenho e disponibilidade (Cloud), à virtualização dos
ambientes de trabalho que proporcionam interfaces dinâmicas, seja pelo poder de
escala e imersão ao lidar com outras pessoas (clientes e colaboradores) e empresas
globalmente distribuı́das, como também na adequação dos ambientes que possibilitem
simular, monitorar e controlar as linhas produtivas de maneira dinâmica e tempestiva por meio de arquiteturas digitais, além da adoção de tratamento dos dados (Big
Data), prevendo os efeitos a serem percebidos antes da tomada de decisão, proporcionando redução de custos, flexibilidade, menos desperdı́cios e a produção de produtos
diferenciados (AL-RUITHE; BENKHELIFA; HAMEED, 2018).
Ambientes que proporcionam estas caracterı́sticas são essenciais para a adoção
da produção e design digital, sendo particularmente a adoção de técnicas, como a de
gêmeos digitais na engenharia de software uma forma de preencher uma lacuna entre
o design e a manufatora de produtos digitais (SCHLEICH et al., 2017).
A manufatura digital, segundo Haddud e McAllen (2018), consiste nas ações
exercidas nos locais de trabalho digitais: as ferramentas e arranjos fı́sicos, culturais
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e digitais que impactam a vida profissional em ambientes de trabalho complexos,
dinâmicos e muitas vezes não estruturados. No trabalho de Williams e Schubert (2018)
são investigados modelos para uma manufatura digital, colocando a necessidade
de uma plataforma de tecnologia integrada como um fator crı́tico para a adoção de
um ambiente de trabalho digital. Essa plataforma integrada deve viabilizar conteúdo
e comunicação de forma tempestiva e assertiva, assim como também suporte na
coordenação dos processos de negócio.
No cenário brasileiro, o uso de Inteligência artificial2 no apoio de processos de
backoffice, como o uso da BIA (Bradesco Inteligência Artificial), baseada na plataforma
IBM Watson, que esclarece dúvidas sobre produtos, serviços e canais, além de realizar
transações por comando de voz ou texto. Em 2015 o Bradesco iniciou um contrato de
parceria secreto com a IBM, perdurando por anos e criando vantagem competitiva para
ambas as organizações e uma nova marca, conforme Figura 4 (CARAFFINI; SOUZA;
BEHR, 2018).
Figura 4: Parceria entre Bradesco e IBM

Fonte: (PAIVA, 2018)

A Parceria gerou, como um de seus frutos, a tropicalização do Watson (Solução
de IA da IBM) fazendo com que o português virasse a sua segunda lı́ngua e utilizando
o motor como uma ferramenta de atendimento dos funcionários de agências, e posteriormente, treinandos os funcionários advindos da operação do HSBC, adquirido pelo
Bradesco em 2016. A utilização de IA no contexto de treinamento e atendimento às
2

Inteligência artificial (IA) é um campo das ciências da computação, no qual máquinas realizam tarefas
como aprender e raciocinar, assim como a mente humana.
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operações de backoffice geraram ao Bradesco redução nos custos, aumento de qualidade e diminuição no tempo de resposta, posteriormente (2017) sendo disponibilizado
também para os clientes do Bradesco (PAIVA, 2018).
No setor bancário, a partir de um estudo realizado por Caraffini, Souza e Behr
(2018) é possı́vel identificar que as principais iniciativas que suportam a transformação
digital dos bancos analisados que, em termos gerais, estão voltadas para o fortalecimento dos canais digitais, tais como mobile e internet banking, para o fomento da
inovação por meio de espaços dedicados a implementação de novas ideias em parceria
com entes externos à organização (inovação aberta), assim como para melhoria e
otimização dos recursos internos, como por exemplo, a adoção de cloud computing e
inteligência artificial.

2.1.2

Processos em TD

Segundo o PMBOK Institute (2017), processos são “um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas, que são executadas para alcançar um produto, resultado ou
serviço predefinido. Cada processo é caracterizado por suas entradas, as ferramentas
e as técnicas que podem ser aplicadas e as saı́das resultantes.”. Quando se aplica essa
definição no conceito da TD obtém-se a tendência de um afrouxamento do conceito
tradicional para uma gestão de processo flexı́vel e enxuto com foco direcionado para
automatização, adaptação e otimização das tarefas, acompanhamento das demandas
do público e a redução de custos (BRADLEY et al., 2015).
Outra caracterı́stica da Transformação Digital é a produção de produtos digitais
por meio de métodos ágeis, pois há sinergia entre a entrega de valor e o poder de
adaptação necessário que o mercado exige, conforme visto em Nayak (2017), além
de ser considerado superior à abordagem em cascata para a maioria de sistemas de
negócios, e-commerce e sistemas pessoais por adaptar-se melhor às mudanças, a
obtenção de feedbacks e entregas mais curtas que agreguem valor de forma mais
rápida aos seus usuários (SOMMERVILLE, 2020).
O Standish Group apresentou no CHAOS Report de 2015 (Figura 5) uma estatı́stica que mostra projetos que utilizam métodos ágeis com uma taxa superior de
sucesso aos projetos que utilizam métodos baseados em planos (ROSATO, 2018):
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Figura 5: Agile vs Waterfall. Adaptado do CHAOS Report 2015

Fonte: (ROSATO, 2018), Traduzido pelo autor.

Outra caracterı́stica apresentada por Rosato (2018), é de que mais relevante
do que a abordagem utilizada (ou seja, ágil ou baseada em planos), o tamanho dos
projetos são mais relevantes para a sua taxa de sucesso. Atribui esse resultado às
caracterı́sticas como o afastamento das metas inicias do projeto, visão pobre do que se
precisa, mudança de prioridades do mercado ou da empresa, alta complexidade arquitetural, barreiras de comunicação e contratação e a falsa impressão que a abordagem
ágil vá salvar por si só os projetos.
No contexto da Transformação Digital, muitas consultorias e organizações se
especializaram em implantar modelos de transformações que trazem velocidade e
efetividade para as empresas. Essas transformações são ditas como transformações
ágeis ou até mesmo transformações digitais. No Brasil, pode ser visto o exemplo
da CI&T e também do Lean Institute que trazem esse tipo de know-how para grandes organizações que pode ser resumida com a de encurtar e acelerar os ciclos de
desenvolvimento.
A Figura 6 mostra um modelo de ciclo de desenvolvimento de software segundo
Little (2019). O modelo trata o desenvolvimento do produto digital da sua concepção
até seus ciclos incrementais.
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Figura 6: Modelo de Processo de Desenvolvimento de Produtos Digitais

Fonte: (LITTLE, 2019), Adaptado pelo Autor.

O ciclo de desenvolvimento de um produto digital pode ser realizado de diferentes
formas, porém, segundo Sommerville (2020), quatro atividades são caracterı́sticos da
engenharia de software:
• Especificação de Software: A funcionalidade do software e as restrições a seu
funcionamento devem ser definidas.
• Projeto e implementação de software: O software deve ser produzido para
atender às especificações.
• Validação de software: O software deve ser validado para garantir que atenda
às demandas do cliente.
• Evolução de software: O software deve evoluir para atender às necessidades
de mudança dos clientes.
Além das atividades, os processos de desenvolvimento de software são compostos por uma série de elementos comuns que incluem:
• Pré e pós-condições, que são declarações verdadeiras antes e depois de uma
atividade do processo ou da produção de um produto. Por exemplo, antes do
projeto de arquitetura ser iniciado, pode haver uma pré-condição de que todos
os requisitos tenham sido aprovados pelo cliente e, após a conclusão dessa
atividade, uma pós-condição poderia ser a de que os modelos UML (Unified
Modeling Language) que descrevem a arquitetura tenham sido revisados.
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• Papéis, que refletem as responsabilidades das pessoas envolvidas no processo.
Exemplos de papéis são: gerente de projeto, gerente de configuração, programador etc.
• Produtos, que são os resultados de uma das atividades do processo que transformam as entradas. Por exemplo, o resultado da atividade de projeto de arquitetura
pode ser um modelo da arquitetura de software.
A Figura 7 reflete o modelo de um processo de desenvolvimento de software.
Figura 7: Elementos de um processo de desenvolvimento de Software

Fonte: Society, Bourque e Fairley (2014), Adaptado pelo autor.

Para se adaptar as atividades e elementos da engenharia, várias técnicas e
métodos foram criados para promover a criação de produtos digitais em sinergia com a
abordagem ágil (SOMMERVILLE, 2020).
Por exemplo, para a especificação dos requisitos existem técnicas que promovem
a aproximação das áreas de negócio com as áreas técnicas para sua ideação (Product
Discovery ). O Design Thinking é um exemplo de processo de abordagem criativa
centrada no humano para inovação, que dá a designers ferramentas para integrar a
necessidade das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos de sucesso
dos negócios. Neste processo são envolvidos pessoas de Negócio, Técnicos, Designers
e Gestores (BROWN; WYATT, 2010).
Para projeto e implementação de Software, existe uma tendência de diminuição
de seus tamanhos em formatos de MVP3 , conforme estudo observado por Rosato
3

MVP é a sigla em inglês para Minimum Viable Product – ou Produto Mı́nimo Viável. Significa construir
a versão mais simples e enxuta de um produto, empregando o mı́nimo possı́vel de recursos para
entregar a principal proposta de valor da ideia. Assim, é possı́vel validar o produto antes de seu
lançamento.
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(2018) e ao estabelecer processos de desenvolvimento incremental para projetos tidos
como de alta complexidade e baixa previsibilidade (SOMMERVILLE, 2020).
Para isso a abordagem ágil apresenta um manifesto no qual traz transformações
que impactam modelos organizacionais e culturais. O manifesto apresenta quatro
valores alinhados a 12 princı́pios, diversos formatos de frameworks de trabalho como o
Scrum, ferramentas como o Kanban e métodos, como melhoria de processos com Lean,
são aplicáveis ao método ágil e neste cenário tem-se o envolvimento de arquitetos,
engenheiros, analistas, desenvolvedores, entre outros. A Figura 8 ilustra a abrangência
do método ágil.
Figura 8: ilustração da abrangência do método ágil

Fonte: Aguiar (2015)

Para os processos de validação e evolução do software, há padrões e práticas
que permitem a integração, testes, monitoramento e entregas a serem realizadas de
forma contı́nua com foco direcionado à agregação de valor ao cliente e qualidade do
software. Essas práticas e padrões são suportados por um conceito chamado DevOps,
que tem por caracterı́stica principal defender fortemente a automação e monitoramento
em todas as fases da construção do software, da integração, teste, liberação para
implantação e gerenciamento de infraestrutura. DevOps pretende fornecer, em ciclos
de desenvolvimento menores, frequência de implantação aumentada, liberações mais
seguras, em alinhamento próximo com os objetivos de negócio no qual as pessoas
envolvidas são de desenvolvimento e operação (Ebert et al., 2016).
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2.1.3

Pessoas e Cultura Organizacional em TD

As pessoas são o começo (pois trazem o propósito e demandam soluções para
seus problemas), o meio (pois são quem criam e desenvolvem as soluções) e o fim
(pois são os consumidores e que estabelecem o valor sobre os produtos digitais) da
transformação digital (WAKEFIELD; LEE; GUEST, 2013).
Conduzir a Transformação Digital demanda atitudes diferentes do que tradicionalmente são realizadas, como cooperação, criatividade, agilidade, senso crı́tico,
comunicação otimizada e transparência. Dessa forma, mais do que lidar com tecnologias disruptivas, processos efetivos e enxutos, deve-se criar o hábito de se ter
um mindset digital, impulsionando a cultura organizacional para uma cultura digital
(LINDGREN; VEENSTRA, 2018).
O trabalho realizado por Sachs e Kundu (2015) apresenta pontos de mudança
de mentalidade para alcançar uma transformação organizacional, e Larjovuori, Bordi
e Heikkila-Tammi (2018) corroboram a ideia e indicam que estas mudanças devem
ser orquestradas por um movimento da liderança executiva (Top-Down), ou seja, da
camada estratégica das organizações. A Figura 9 ilustra os pontos de mudança de
mentalidade a serem discutidas neste trabalho.
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Figura 9: Mudança de Mentalidade Organizacional

Fonte: Sachs e Kundu (2015), traduzido e adaptado pelo autor.

O motivo pelo qual o movimento de transformação digital deva ser realizado pela
camada executiva é discutido por Curguz e Ilisevic (2018), que abordam a mudança
de cultura organizacional no qual o cliente é o centro, significando quebrar o foco
direcionado ao lucro da empresa e sim em gerar valor ao seus clientes. A busca de
um propósito inspirador único deve ser de responsabilidade de um comportamento
da liderança sob a gestão da organização, e dessa forma atrair, explorar e reter talentos, organizando iniciativas advindas da camada operacional ou tática e controlando
movimentos reativos à mudança.
As mudanças comportamentais de uma cultura de comando e controle com
comunicação hierarquizada para uma cultura mais permissiva que permita a comunicação
em rede são abordados por Kane et al. (2017) e Jantti e Hyvarinen (2018). Nesses tra-
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balhos são abordados e enfatizados a adoção de uma cultura de experimentação e
distribuı́da de forma a ser mais adequada para a adoção de uma organização mais preparada para o mercado digital. Além disso, apresenta a importância do departamento
de recrutamento ser essencial para a transição cultural, assim como a autonomia para
que os funcionários também tenham abertura para influenciar decisões estratégicas da
organização por meio da diminuição das camadas hierárquicas.
No artigo criado por Hirte e Roth (2018), são abordadas as questões relativas às
interações com o ecossistema externo, a organização e a importância da diminuição
dos silos (representados por departamentos, grupos ou equipes de trabalho) e fronteiras
da organização priorizando uma abordagem mais transparente com seus parceiros
(cooperações de universidades, startups externas, clientes, empresas de consultoria,
fornecedores e concorrentes) a fim de criar, estabelecer e fortificar novos modelos de
negócio digitais.
Adicionalmente, indicam que a organização, ao adotar essas práticas de inovação
aberta, podem favorecer de maneira bastante consistente melhorias nas tecnologias
de informação, comunicação e conectividade, e a partir disso afetar a cultura da
organização (HIRTE; ROTH, 2018).
O modelo de Schneider (1996) apresenta um mapeamento que auxilia na análise
e aprimora o entendimento da organização, em qual ponto melhor se adapta e explorar
planos de ação para a mudança cultural. Como pode ser visto nos trabalhos de Curguz
e Ilisevic (2018), Kane et al. (2017), Jantti e Hyvarinen (2018), Hirte e Roth (2018),
e na ilustração de Sachs e Kundu (2015), há um direcionamento claro para que a
cultura voltada a pessoas seja melhor adaptável para um ambiente de inovação digital.
Contudo, não é necessária a adequação das empresas para essa cultura se não estiver
alinhado com sua missão, visão e valor. Na Figura 10 está a representação do modelo
de Schneider.
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Figura 10: Modelo de cultura organizacional de Schneider

Fonte: Schneider (1996), traduzido e adaptado pelo autor.

O modelo de Schneider (1996) é baseado nas quatro dimensões de personalidade de Myers-Briggs e adaptado ao contexto organizacional, propondo-se a oposição
do eixo X, no qual à esquerda, encontram-se os modelos orientados a pessoas (Sentir),
enquanto à direita, os modelos orientados à organização (Pensar). E no eixo Y, em sua
parte superior, podem ser vistos os modelos orientados à realidade (Detectar), em sua
parte inferior podem ser vistos os modelos orientados às possibilidades (Intuir).
A adaptação feita por Alter e Shaw (2011), a partir do modelo de Schneider,
mostra os diferentes tipos de organização, à qual melhor se adapta determinado modelo
cultural:
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• Modelo cultural de cooperação (orientado à realidade e pessoas), dá ênfase para
a construção de times, afiliações, sinergias, harmonias, com poder baseado em
relacionamentos.
• Modelo cultural de controle (orientado à realidade e à organização), dá ênfase ao
poder, à realidade, ao cumprimento de processos, com poder baseado em papeis
e posições.
• Modelo cultural de cultivo (orientado ao intuir e pessoas), dá ênfase aos valores,
ao crescimento pessoal, buscar alcançar o potencial, com poder baseado no
carisma.
• Modelo cultural de competência (Orientado a intuir e à organização), dá ênfase às
conquistas, ao mérito, à excelência a inovação, com poder baseado na eficiência.
Não há modelo cultural correto ou incorreto, e não há necessidade de constar
em apenas um dos quadrantes de Schneider (1996). Pode-se ver, por exemplo, o
modelo de cooperação sendo aplicado bem em um contexto de desenvolvimento ágil,
porém, quando necessário incluir inovação a este contexto, alguns valores do modelo
de competência precisam estar presentes, assim como em uma organização que tem
em seus valores intrı́nsecos a segurança e previsibilidade de seus produtos e serviços,
ao ser ameaçado, competitivamente, deve explorar valores do modelo de cultivo.
Um modelo não anula o outro. Contudo, a adaptação de uma ponta para a outra
pode trazer desafios, pois a mudança cultural impacta, conforme pode ser visto no
trabalho de Alter e Shaw (2011), os aspectos filosóficos, visão, valor e missão das
organizações, assim como sobre a mentalidade atual de sua composição de seus
colaboradores de âmbito operacional, tático e executivo.

2.2

Inovação Aberta

A maneira como o processo da inovação é gerenciado mudou muito ao longo
do tempo. Os primeiros modelos pressupunham que a inovação era uma sequência
linear de atividades focada nas capacidades internas da organização, o que justificava
a importância da área de Pesquisa e Desenvolvimento, visto que ela era responsável
por todas as etapas do funil de inovação. No paradigma fechado de inovação, o foco
está fundamentalmente nas capacidades internas da organização, sendo que somente
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o P&D interno pode transcorrer as etapas do funil de inovação. Neste modelo, todos os
projetos de P&D seguem o mesmo caminho, ou seja, entram no inı́cio do processo e
deixam a organização apenas no seu lançamento ao mercado (THOMAS; BIGNETTI,
2009).
As teorias sobre o processo inovativo foram evoluindo e, hoje em dia, aceita-se
a existência de uma estrutura complexa de interação entre o ambiente econômico e as
direções das mudanças tecnológicas que tornam a inovação um processo complexo,
interativo e não linear (MEER, 2007).
A inovação aberta foi proposta por Chesbrough (2003) como um novo paradigma
para o gerenciamento da inovação que busca expandir e acelerar os processos de
inovação das organizações, citada no contexto da engenharia de software Society,
Bourque e Fairley (2014) como um processo dentro do profissionalismo do Engenheiro
de software em respeito e tratamento a ser dado à propriedade intelectual advinda
de fontes externas na produção de produtos de software, fazendo com que um dos
maiores desafios para a aplicação em si do paradigma da inovação aberta seja o de
absorver o conhecimento externo.
Outro desafio importante encontrado do cenário brasileiro em relação à inovação
aberta foi apresentado por Diehl e Ruffoni (2012), que constatam uma inclinação das
organizações brasileiras a se portarem de forma conservadora com suas estruturas de
P&D, receio o qual a industria e mercados desenvolvidos já se mostram mais abertos.
Viabilizar economicamente parcerias que proponham, além do fornecimento de
produtos e serviços, um papel de parceria, no qual a troca se dê além de dinheiro, e sim
de outros recursos como: inteligência, estratégia e tecnologia, conforme apresentado
pelo modelo de Chesbrough (2003). Incitando a externalização do conhecimento interno
das organizações, como forma de abri-los para que outras empresas, organizações,
pessoas, institutos, universidades, entre outros, possam aprimorá-lo, é outro fator crı́tico
de sucesso para alcançar velocidade e a expansão de produtos e serviços.
O estudo realizado por Eikebrokk, Lind e Olsen (2018) apresenta um framework
a ser adotado por ecossistemas de inovação aberta com a finalidade de explorar de
forma efetiva o poder de criação de pequenas empresas de TI (startups e fintechs
se enquadram). Para estas empresas se sustentarem frente a grandes organizações
é proposto um modelo de co-criação de valor direcionado a TI, no qual é explorado,
a partir de uma rede ou ecossistema procedimentos cooperativos de investimentos,
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recursos, avaliação de impactos em TI que aprimoram a performance da rede (ou
ecossistema). Eikebrokk, Lind e Olsen (2018) indicam que este é um modelo ideal para
atendimento de pequenas empresas em meio ao atual cenário competitivo.
Para este estudo é utilizada a definição de Vrande et al. (2009), que compila
a visão de Chesbrough (2003), Gassmann e Enkel (2004), Meer (2007), autores
responsáveis pelo paradigma. Vrande et al. (2009) definem a Inovação Aberta como
”o uso de entradas e saı́das proposital de conhecimento para acelerar a inovação
interna e expandir os mercados para uso externo da inovação, respectivamente. Assim,
compreende movimentos de dentro e de fora de tecnologias e ideias, também chamados
de ’aquisição de tecnologia’ e ’exploração de tecnologia’”.

2.2.1

Estruturas da Inovação Aberta

A Inovação Aberta pressupõe que o conhecimento para promover inovações
encontra-se em qualquer lugar da rede de valor da organização e no mundo globalizado, conforme apresenta Hirte e Roth (2018). Os resultados obtidos indicam que a
interação com o ecossistema externo desempenha um papel importante nas estruturas
de inovação corporativa. Em conexão com a inovação aberta e a interação com o
ecossistema externo de inovação, vários parceiros foram nomeados para inovação
de modelos de negócios digitais: cooperações de universidades, startups externas,
clientes, empresas de consultoria, fornecedores e concorrentes.
Dessa forma, não existe apenas um método ou caminho para se estabelecer o
paradigma da inovação aberta e sim diversos. Uma matriz criada por Harwood (2016)
apresenta alguns exemplos de métodos utilizados para exercer paradigmas de inovação
aberta, conforme a Figura 11.
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Figura 11: Matriz de Métodos de inovação aberta

Fonte: Harwood (2016), traduzido pelo autor.

A Matriz apresenta dois eixos, o eixo X apresenta o grau de abertura e o eixo y
apresenta o estágio de inovação.
A variabilidade de abertura, ou seja, o eixo X está condicionado ao nı́vel de abertura ao qual a organização se propõe a tomar. O eixo apresenta os nı́veis ’internamente
aberto’, ’entrada aberta’ e ’aberto para fora’.
O nı́vel ’internamente aberto’ apresenta uma abordagem de quebra de silos
internos, conectando e empoderando colaboradores a contribuir com a inovação. O
nı́vel ’entrada aberta’ permite incorporar ideias, talentos e tecnologia externa para
resolver desafios ou aumentar a capacidade existente. Finalmente, o nı́vel ’aberto para
fora’ apresenta uma abordagem na qual a organização divide suas ideias, talentos e
tecnologia a fim de descobrir novas oportunidades e criar novas capacidades.
Os valores de estágio de inovação (eixo Y) são de extrema importância para
estabelecer quais métodos melhor se adéquam à organização, combinados ao nı́vel de
abertura. Os estágios de inovação são ’explorar’, ’extrair’ e ’aproveitar’.
O estágio de exploração da inovação apresenta um nı́vel inicial de ouvir e se
engajar com fontes externas com o objetivo de encontrar novos insights, e usar esses
insights para identificar e endereçar novas e desconhecidas oportunidades. O estágio
de extração da inovação consiste em colaborar com fontes externas para desenhar
estas oportunidades, desenvolver as ideias, testá-las e prototipar potenciais soluções.
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O estágio de aproveitamento da inovação são incorporadas às lições aprendidas das
soluções testadas e prototipadas, com a finalidades de desenvolver planos de negócios
associados a proposições de investimento.
É considerado que a estrutura da matriz inferior esquerda (Nı́vel ’Internamente
aberto’, em estágio e ’exploração’) seja de menor impacto organizacional se comparado
à estrutura da matriz superior direita (Nı́vel ’Aberto para fora’, em estágio de ’Aproveitamento’), uma vez que a exigência cultural, organizacional e de complexidade de
governança seja nova ao modelo tradicional de inovação (fechada). De toda forma, não
existe um método melhor do que o outro, e sim qual melhor se adapta à organização,
mercado, público, indústria, etc... (HARWOOD, 2016).

2.2.2

Inovação no setor financeiro

Com o advento da disrupção digital atingindo o setor financeiro, foi criado um
ambiente no qual os ciclos de vida dos produtos são mais curtos e os custos mais
altos inerentes ao processo de pesquisa e desenvolvimento, assim como a escassez
de recursos. Esse ambiente provoca as empresas a procurar novas estratégias para
a geração de inovações. Esse fenômeno ganha força na crescente globalização de
conhecimentos, pesquisas e tecnologias, no surgimento de novas tecnologias da
informação e comunicação, assim como nos novos paradigmas organizacionais e
nos modelos de gestão de negócios (GASSMANN; ENKEL, 2004), tudo isso somado
às mudanças regulatórias no setor, como a abertura dos dados financeiros de seus
clientes (movimento conhecido como Open Banking).
Deste modo, uma das estratégias empregadas é a incorporação de ecossistemas de inovação aberta pelos bancos, que estabelece programas com três objetivos
estratégicos principais: acelerar a mudança cultural da organização, experimentar tecnologias emergentes, e apoiar iniciativas-chave focadas em tecnologias como blockchain,
IoT, IA, dentre outras; com foco em temas como pagamentos, gerenciamento financeiro,
personalização de atendimento, etc.; com o objetivo de transformar a organização de
forma a atingir um modo ágil de entrega de soluções digitais (GAZALA et al., 2015).
Nos próximos parágrafos serão descritos exemplos aplicados ao setor financeiro
brasileiro:
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Figura 12: Bradesco Inovabra

Fonte: inovabra.com.br institucional

A organização Bradesco inaugurou, em 2018, após quatro anos de projeto,
uma estrutura de inovação chamada InovaBra (Figura 12), abrangendo 8 frentes de
inovação:
• StartUps - Programa de inovação aberta para formação de parcerias entre a
Organização Bradesco e StartUps que possuam soluções aplicáveis ou adaptáveis
aos serviços financeiros e não financeiros. Oferece às StartUps a oportunidade
de trabalhar com clientes reais, testar suas soluções e crescer em escala.
• Habitat - Trata-se de um centro de coinovação de 22.000 m2, situado no grande
centro econômico de inovação e cultura de São Paulo, onde grandes empresas,
startups, investidores, consultores e mentores trabalham lado a lado para inovar
e gerar negócios por meio de networking e colaboração.
• Hub - Plataforma Digital que conecta o inovabra aos participantes do ecossistema de empreendedorismo e inovação brasileiro. Grandes empresas, startups
e profissionais ligados ao empreendedorismo interagem entre si, têm acesso a
conteúdos exclusivos e oportunidades de negócio em um formato de rede social.
• Ventures - Fundo de capital proprietário, no modelo de corporate venture, com
R$100 milhões para investir em startups e contribuir para a ampliação do negócio
e aumento do valuation das mesmas. Sua teses de investimentos é focada em
plataformas digitais, blockchain, big data e inteligência artificial.
• Internacional - Ambiente de trabalho colaborativo sediado em Nova Iorque que
funciona como um radar do ecossistema de inovação e empreendedorismo global,
para prospecção de startups internacionais, descoberta de novos modelos de
negócio e acompanhamento das principais tendências tecnológicas e comportamentais.
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• Lab - Ambiente de 1700m2 com 16 laboratórios que aumentam a capacidade de
inovação do banco e aceleram o processo de homologação de novas soluções,
além de um espaço de eventos para realizar demostrações, sessões de ideação
e prototipação.
• Polos - Programa de inovação interna, formado pelas áreas de negócios, que
incentiva os colaboradores ao intra-empreendedorismo, disseminando a cultura
de inovação na organização. O objetivo é buscar novos modelos de serviços,
produtos e soluções que tragam experiências ainda melhores para os clientes.
• Inteligência artificial (Algoritmos) - Centro de excelência com equipe dedicada
a buscar a fronteira em pesquisas avançadas sobre computação cognitiva e
inteligência artificial, disseminar o conhecimento adquirido na organização, e
aplicar soluções com intuito de melhorar continuamente a interação dos clientes
com o Banco.
Desta forma, o InovaBra incorpora em seu ecossistema de inovação aberta
diversos métodos apresentados pela matriz de Harwood (2016), tendo uma abordagem
abrangente na matriz, uma vez que cada uma de suas frentes correspondem a métodos
diferentes de inovação, trazendo a colaboração no contexto de explorar internamente a
inovação (pelas frentes de Polos, Lab e Inteligência Artificial) e fora de suas fronteiras
(pelas demais frentes do InovaBra) (INOVABRA, 2019).
Figura 13: Cubo Itaú

Fonte: cubo.network institucional

O Itaú, por sua vez, em 2015 lançou o Cubo Itaú (Figura 13) em parceria
com o fundo Redpoint Eventures. Trata-se de um espaço de coworking. O Cubo é
uma organização sem fins lucrativos que propõe transformações para o mercado
de empreendedorismo tecnológico em diferentes frentes. Além de oferecer espaço
de coworking para startups digitais, os residentes contam com o apoio de mentores
especializados nos mais diversos temas e com uma plataforma de eventos que prevê
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workshops, palestras, entre outras ações voltadas para empreendedores e interessados
do setor (CHALENDAR, 2016).
Inicialmente abrigando 58 startups, em 2018 o Cubo expandiu em quatro vezes
seu tamanho (respondendo à inauguração do Habitat do Bradesco) abrigando cerca
de 125 startups com faturamento de 540 milhões de reais. Contando espaço fı́sico e
plataforma digital, o Cubo Itaú tem 250 startups em 15 setores de mercado. Esses
negócios escaláveis e inovadores têm 3.200 funcionários e geraram 770 empregos
apenas em 2019, além de uma base de 33.000 talentos cadastrados na plataforma de
vagas do Cubo Itaú (FONSECA, 2019).
Ainda considerando a matriz de métodos de inovação Aberta de Harwood (2016),
pode-se verificar que o foco do Cubo está direcionado para uma abordagem de um
ambiente de trabalho cooperativo com nı́vel de abertura intermediário (entrada aberta),
com nı́vel de estágio de inovação inicial (exploração) tendendo a evoluir para o nı́vel
intermediário (extração) considerando que os talentos, tecnologia e ideias advindas
de diferentes púbicos (universidades, startups, fintechs e bigtechs) estão dentro das
fronteiras do Itaú, sob sua mentoria de mercado financeiro e, obviamente, seu RH.
Figura 14: Farol Santander

Fonte: farolsantander.com.br institucional

O Santander trás a abordagem de ecossistema de inovação mais sofisticado,
utilizando como bases um cartão postal da cidade de São Paulo, o edifı́cio Banespa,
e outro no centro histórico de Porto Alegre, o Farol Santander (Figura 14), propõe-se
a ter contribuição importante no futuro das comunidades em que atua. Seja por meio
de produtos financeiros que conectam pessoas e projetos, seja por meio de iniciativas
sociais ou apoio a projetos ou empresas disruptivas, o Santander quer ser visto como o
banco que apoia o empreendedorismo (SANTENDER, 2019).
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Assim, verificam-se os três maiores bancos privados brasileiros utilizando métodos
de inovação aberta de maneira diferente, o Bradesco, pelo InovaBra, em experimentar
métodos de maneira abrangente, o Itaú, pelo Cubo, com foco de explorar seu contexto
de coworking, e o Santander, pelo Farol, abrindo seu modelo de negócio a um ambiente
multicultural.
É importante citar que mesmo de maneiras diferentes, não há um formato que se
mostre melhor ou mais efetivo do que o outro de forma evidente. Contudo, os números
do balanço de 2018 (Figura 15), apresentado na consolidação feita pela Austin Rating
e publicada por Campos, Alves e Almeida (2019) na revista Estadão Finanças Mais
colocam o Santander como o banco mais eficiente4 .
Figura 15: Ranking de Banco mais eficiente (2018)

Fonte: Estadão Finanças Mais Campos, Alves e Almeida (2019)

Ainda que não haja correlação entre os resultados do Santander com o Farol,
segundo CORONATO e BOCCIA (2019) é seguro dizer que a mudança da liderança
voltada a tornar a companhia mais horizontal e diversa, como prega Sergio Agapito
Lires Rial (CEO do Santander), entregaram resultados sólidos nos últimos anos para o
Santander.
4

Considerando o Índice de Eficiência Operacional = (Despesas de Pessoal + Outras Despesas
Administrativas + Despesas Tributárias) / (Margem Financeira Bruta + Receitas de Prestação de
Serviços + Outras Receitas ou Despesas Operacionais).
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E visto pelo ı́ndice de resultado liquido (lucro) que no ultimo ano o Santanter teve
um aumento expressivo em seus resultados (52%), alinhando a eficiência ao aumento
de suas receitas, aumentando seu market share de 11% para 14,8% em 2018. Pode-se
verificar que o Bradesco teve um aumento expressivo em seu resultado (30,4%), e o
Itaú (dos três o menos efetivo) mas ainda na liderança, teve um aumento ı́nfimo se
comparado aos demais (4,2%), reduzindo seu market share de 33,1% para 30,5%),
como pode ser visto na Figura 16.
Figura 16: Ranking de Banco com maior lucro (2018)

Fonte: Estadão Finanças Mais, Campos, Alves e Almeida (2019)

Quando indagado sobre ter uma abordagem de inovação diferente da adotada
pelo Bradesco e Itaú, Sergio Rial (CEO do Santander Brasil) apresenta um argumento
voltado à mudança cultural, e acredita que a transformação tecnológica passa pelas
pessoas e pela própria transformação cultural. ”A transformação cultural não deve se dar
como algo paralelo, deve se dar no epicentro. É mais difı́cil, custa mais, mas é onde você
tem de vencer a resistência. Debatemos bastante isso. Muitos perguntam: “O que você
acha das fintechs?”. A resposta clássica é: “Elas fazem parte do nosso ecossistema...”.
Isso é verdade. Mas um dos grandes benefı́cios das fintechs é que, ao tentar tornar
nosso negócio redundante, elas nos obrigam a olhar com humildade e intensidade para
o nosso modelo de negócio a rever cada peça e se questionar. É saudável quando
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temos entidades que vão tentar modelos de negócios, de atendimento, de serviço em
que o banco não é necessário. É extremamente sedutor e motivador.”(CORONATO;
BOCCIA, 2019).
O Farol Santander destaca-se por ser um centro de empreendedorismo, cultura
e lazer. O espaço, que conta com uma série de atrações e atividades para o público,
tem como objetivo fomentar o empreendedorismo na capital paulista. O centro conta
com dois andares exclusivamente voltados para o tema. A Arena de Economia Criativa,
como foi chamado o espaço, fica no 8º andar. Neste local, o Santander promove
encontros, debates e palestras com empreendedores e executivos do mundo todo. O
espaço tem 350 m2, com capacidade para receber até 100 pessoas. As atividades
foram divididas nos blocos ‘Diálogos Startupeiros’ e ‘Meu Futuro é Agora’, discutindo
inovação e cidadania. As palestras acontecem semanalmente, aos sábados, com
intercalação entre os temas (JULIO, 2018). Dessa forma, pode-se ver que a estratégia
de inovação aberta do Santander é voltada para os aspectos culturais e a exploração
de modelos de negócio pela arena de economia criativa.
O método utilizado pelo Santander/Farol considerando a matriz de Harwood
(2016) está voltado para um nı́vel de abertura mais sofisticado ”aberto para fora”,
contudo o estágio de inovação é simplesmente ”explorar”(ver figura 11), no sentido
em que oferece o espaço para encontrar novos insights, e usar esses insights para
identificar e endereçar novas e desconhecidas oportunidades, como é a definição do
estágio.

2.3

Construção de Times (Team Building)

No Capı́tulo 11, do Swebok, são tratados os aspectos de dinâmica de trabalho
em times/grupos que estabelece a construção de times como fator determinante para
o sucesso na construção de produtos digitais conforme Society, Bourque e Fairley
(2014). Dessa maneira, o Engenheiro de Software no papel de liderança detêm em seu
contexto de atuação a construção de times de alto desempenho.
Para este estudo foi utilizada a definição de construção de times associada à
visão de Misra e Srivastava (2018), ”A construção de times (Team Building) refere-se
às atividades que melhoram a eficácia de uma equipe, desenvolvendo relações de
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trabalho, melhor entendimento e alinhamento entre os membros, melhor comunicação
e confiança.”. Desta forma é evidenciado que a construção de times abrange mas não
se refere exclusivamente a formação dos times, e sim no seu crescimento.
O papel de uma liderança participativa, assim como a do departamento de
recursos humanos, é relevante para a construção e condução de times de desenvolvimento e destacado no trabalho realizado por Jantti e Hyvarinen (2018), que indica
a participação a partir de treinamentos de gestão cooperativa (ex: Management 3.0)
para média gestão, engajamento de funcionários, liderar com exemplos, fornecimento
de suporte para uma cultura exploradora, enfatizar aspectos de usabilidade e confiabilidade na projeção de novos serviços, recrutamento de pessoas com mentalidade e
competências aderentes ao modelo orientado à cooperação (Figura 10).
A formação dos times está condicionado à maneira como é mantida por uma
estrutura organizacional, na qual se delimita a linha de autoridade que interliga as
posições da empresa e define quem se subordina a quem, afetando as decisões
tomadas, a maneira como a comunicação é realizada e as interações entre o grupo de
desenvolvimento e os stakeholders externos ao time (SOMMERVILLE, 2020).

2.3.1

Estruturas e tipologias organizacionais

Estruturas organizacionais são definidas por BIFF (2019) como a representação
de como as atividades de uma organização são divididas e de como se desenvolvem.
A estrutura organizacional pode ser formal ou informal e, em seu modelo mais usual,
apresenta-se em três nı́veis hierárquicos básicos, quais sejam: o nı́vel estratégico, que
compreende a direção da organização; o nı́vel tático, composto pela média gerência
ou gerentes intermediários; e o nı́vel operacional, também conhecido como “chão de
fábrica”, composto pela maioria dos funcionários ligados às áreas técnica, administrativa
e operacional. É certo que não existe uma estrutura organizacional completamente
acabada, uma vez que ocorrem adaptações às necessidades dos ambientes, sujeito a
mudanças constantes em função do mercado.
Até a versão 5 do PMBOK, os tipos de estruturas organizacionais elencados
como fatores ambientais restringiam-se a três tipos: Funcional, Matricial (fraca, equilibrada/balanceada ou forte) e Projetizada (ROSE, 2013). Neste cenário, o tipo de

53

estrutura organizacional e das caracterı́sticas do projeto promovem a forma sobre como
o time é formado e conduzido. A Figura 17 representa estas estruturas.
Figura 17: Modelos de estruturas organizacionais - Pmbok 5

Fonte: Retirado do Guia PmBok Edição 5 (ROSE, 2013)

Com a progressão de novas formas de se trabalhar, o PMBOK na sua sexta
edição revisa o posicionamento de fatores ambientais para uma condição mais abrangente, tida por sistemas organizacionais, que por sua vez identificam que os fatores
ambientais não mais giram necessariamente em torno da organização, mas por meio
de diversos outros vários fatores, incluindo mas não limitados a:
• Elementos de Gerenciamento;
Os elementos do gerenciamento são os componentes que integram as
funções ou princı́pios-chave do gerenciamento geral da organização. Os elementos do gerenciamento geral são alocados na organização de acordo com a
sua estrutura de governança e tipo de estrutura organizacional selecionada.
• Estruturas de Governança; e
A governança diz respeito a arranjos organizacionais ou estruturais em todos
os nı́veis de uma organização, projetados para determinar e influenciar o comportamento dos membros da organização. Esta estrutura sugere que o conceito
de governança é multidimensional, inclui a consideração das pessoas, papéis,
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estruturas, polı́ticas e requer o fornecimento de orientações e supervisão por
meio de dados e feedback.
• Tipos de Estrutura Organizacional.
A determinação do tipo de estrutura organizacional adequada, resulta do
estudo de compensações entre duas variáveis-chave. As variáveis são os tipos
de estrutura organizacional disponı́veis para uso e como otimizá-las para uma
determinada organização. Não existe uma estrutura única que sirva para qualquer
organização. A estrutura final de uma organização é única devido às inúmeras
variáveis a considerar. As estruturas organizacionais assumem muitas formas ou
tipos, e o Pmbok na sexta versão as classifica conforme a Figura 18.
Figura 18: Modelos de estruturas organizacionais - Pmbok 6

Fonte: Retirado do Guia PmBok Edição 6 (INSTITUTE, 2017)

55

2.3.2

Composição dos times de Desenvolvimento de Produtos Digitais

Para Sommerville (2020), a maioria dos softwares profissionais é desenvolvida por equipes que variam de duas até centenas de pessoas. Como para fins de
comunicação é inviável que um grupo grande de pessoas trabalhem em um único problema, é uma regra geral os grupos de projeto de engenharia de software adaptarem-se
com no máximo dez membros, caracterı́stica também difundida no manifesto ágil (BECK
et al., 2001).
A composição dos times poderá ser realizada de forma a mantê-la equilibrada
nas suas habilidades técnicas, experiências e personalidades, e Sommerville (2020)
coloca isso como uma atividade crı́tica no gerenciamento do projeto de desenvolvimento
do software.
Os efeitos relacionados a uma composição equilibrada de um time de desenvolvimento de software foi avaliada no trabalho de Hastings et al. (2018), comparando
o resultado proveniente de um time de formação equilibrada a um time randômico
em que ambos tiveram atividades de melhorias relacionadas à construção de times
(Team Building) tendo, como resultado dentro dos critérios avaliados (performance,
grau de satisfação, avaliação em pares, coesão e gerenciamento de conflitos) não
haver diferença perceptı́vel entre os grupos, porém ambos se beneficiando das ações
de aprimoramento da construção de seus times.
As atividades de melhoria na construção de times referem-se a atividades que
promovem melhoras na efetividade do time por meio do desenvolvimento de atividades
interpessoais, como compreensão, comunicação, confiança e alinhamento entre seus
membros (MISRA; SRIVASTAVA, 2018).
Por meio do estudo de Misra e Srivastava (2018) é possı́vel avaliar que a
aplicação de atividades e técnicas de construção de times favorecem o potencializar
da efetividade e satisfação no trabalho dos times.
Para Sommerville (2020), a motivação e a formação de um time coeso são
outros fatores fundamentais para o gerenciamento pleno de um produto de software
e favorecem, do ponto de vista da engenharia, melhoria na qualidade, colaboração,
resiliência e a melhoria contı́nua. Além da coesão, Sommerville também elenca outros
três fatores genéricos que impactam a efetividade de um time de desenvolvimento:

56

• As pessoas no grupo. É necessário uma mistura de pessoas em um grupo de um
projeto, pois o desenvolvimento de software envolve diversas atividades, como
negociação com clientes, programação, testes e documentação.
• A organização de grupo. Um grupo pode ser organizado de maneira que os
indivı́duos possam contribuir com o melhor de suas habilidades e as tarefas
possam ser concluı́das conforme o esperado.
• Comunicações técnicas e gerenciais. A boa comunicação entre os membros do
grupo, bem como entre a equipe de engenharia de software e outros participantes
do projeto, é essencial.

2.3.3

Cooperação

O trabalho realizado por Gava (2009) apresenta a cooperação como uma conduta coordenada que possibilita desempenhos superiores e suplementares em relação
aos desempenhos individuais, desde que definida as operações a serem realizadas
de maneira a terem objetivos comuns, estejam engajados nas ações para atingir esse
objetivo, sejam aptas à reconhecer que outras pessoas estão engajadas no mesmo
objetivo e sejam aptos a resolver ou evitar os conflitos que devem aparecer durante o
trabalho de cooperação. O foco da cooperação é direcionado ao trabalho mútuo em
prol de um objetivo comum entre as partes.
A cooperação é ainda abordada por Gava (2009) como uma das partes relacionadas ao trabalho coletivo composto por:
• Coordenação: Pressupõe que os operadores devam levar em conta o ordenamento de suas ações e decisões estratégicas tendo ou não objetivos imediatos
diferentes;
• Coesão: Um formato de coordenação de ações no qual os operadores realizam
ações paralelas, mas que em algum momento devem convergir;
• Colaboração: é o caso de colaboradores de um mesmo ecossistema que não
trabalham no mesmo objetivos mas dividem suas habilidades, competências e
especialidades em prol desse ecossistema.
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2.4

Revisão Sistemática

Para apoiar a completude da pesquisa associada a este estudo, foi realizada
uma revisão sistemática para que fosse investigado e incorporado à pesquisa o estado
da arte em relação aos aspectos necessários para a transição digital das organizações
sobre os cuidados culturais e o mindset da organização existentes na literatura, procurando um resultado imparcial de acordo com as referências encontradas.
O termo revisão sistemática é usado para se referir a uma metodologia especı́fica
de pesquisa, desenvolvida com o objetivo de reunir, avaliar e interpretar as evidências
literárias disponı́veis referentes a uma questão de pesquisa, tópico especı́fico ou
fenômeno de interesse de maneira a criar um protocolo de pesquisa que seja conferı́vel,
reproduzı́vel e auditável (BIOLCHINI et al., 2005; KITCHENHAM, 2004).
A principal função da revisão sistemática em Engenharia de Software, segundo
Biolchini et al. (2005) e Kitchenham (2004), é melhorar cientificamente a validade de
afirmações que podem ser feitas no campo e, consequentemente, o grau de confiabilidade dos métodos que são empregados para desenvolver tecnologias e suportar
processos de software. Estes autores dividem o processo de revisão sistemática em
três fases principais:
1. Planejamento – Fase em que se identifica a necessidade da revisão sistemática
e se produz o protocolo.
2. Condução da Revisão – Fase responsável pela identificação da pesquisa, seleção
dos estudos primários (análise exploratória), avaliação da qualidade dos estudos,
extração, monitoramento e sı́ntese dos dados.
3. Documentação da Revisão – Fase responsável pela seleção final e análise dos
resultados.

2.4.1

Planejamento

Objetivo

Identificar quais são as formas mais efetivas de absorver e replicar aos times de
desenvolvimento às melhores práticas oriundas de programas de transformação digital
apoiados na inovação aberta.
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Questão de Pesquisa da Revisão

Como organizações financeiras podem identificar os principais fatores criticos
de sucesso para absorver e replicar para os times de desenvolvimento de TI as práticas
oriundas de programas de Transformação Digital apoiados na Inovação Aberta?

Critério PICO

O Critério PICO (População, Intervenção, Comparação e Resultados, do inglês
Outputs), faz parte do protocolo de planejamento da revisão sistemática conforme
tratado por (BIOLCHINI et al., 2005):
• População: Grandes Organizações, preferencialmente do ramo financeiros (Bancos);
• Intervenção: Será considerado programas de inovação aberta apoiados pela
transformação digital o meio pela qual as práticas serão avaliadas;
• Comparação: Entre diferentes culturas e estruturas organizacionais;
• Resultados:Apresentar caracterı́sticas e forma(s) mais efetivas de gerir e coordenar a transição digital.

Seleção das Fontes

A seleção das fontes foi realizada considerando a disponibilidade do acervo estar
em plataforma web, em bases cientı́ficas da área da computação (bibliotecas digitais
online, bases eletrônicas indexadas, anais de eventos da área, periódicos, revisões
sistemáticas anteriores) e permitir a busca por meio de palavras-chave.
Desta forma, foram elencadas três diferentes fontes de pesquisa para esta
revisão, reconhecidas mundialmente pela produção literária de alta qualidade e incluem
as principais revistas literárias e eventos cientı́ficos no campo da Engenharia de
Software:
IEEE Digital Library (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/);
ACM Digital Library (https://dl.acm.org/);
SCIENCE DIRECT (http://www.sciencedirect.com/);
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Idiomas utilizados

O idioma dos trabalhos pesquisados são o Inglês, por ser um idioma com
maior aceitação internacional para trabalhos cientı́ficos, e Português, para trabalhos
existentes de pesquisadores brasileiros que puderam ser contemplados.

Palavras-Chave

As palavras-chave elencadas para a realização da pesquisa nas fontes selecionadas foram:
Português: Transformação Digital; Inovação Digital; Construção de Times; Cultura Organizacional; Estratégia de Engajamento; Estratégia de Gestão.
Inglês: Digital Transformation; Digital Innovation; Team building; Organizational
Culture; Workforce Strategy; Management Strategy.
Contudo se mostrou mais eficiente a utilização de uma string de busca simplificada:
Português: ((”Transformação Digital”OR ”Inovação Digital”) AND (Cultura OR
Cultural) AND (Agil escalado)
Inglês: ((”digital transformation”OR ”digital innovation”) AND (culture OR cultural))
AND (Scaled Agile)

2.4.2

Estratégia de identificação dos artigos

A estratégia de busca se deu pela realização da pesquisa por meio de consulta
avançada nas fontes selecionadas, utilizando as strings conforme definidas e refinadas
de acordo com as especificidades dos motores de pesquisa das fontes (Ex. NEAR no
Xplore).
A partir da busca, caso não fosse encontrados trabalhos relacionados, os filtros foram ampliados para ‘full-text’ e ainda considerando a natureza da pesquisa, a
utilização do método Pearl Growing5 , foi aproveitada. Foram considerados artigos a par5

Pearl Growing (ou Snowballing) é definido como uma estratégia de pesquisa que utiliza uma boa
citação para encontrar mais informações ou novas fontes
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tir de 2015, data em que os termos transformação digital e inovação aberta começaram
a ser mais difundidos.

Critério de Inclusão e Exclusão

Os critérios de inclusão ou exclusão em uma revisão sistemática limitam a
seleção de trabalhos com base em avaliações qualitativas relevantes, de acordo com o
objetivo da pesquisa. Partindo-se de semelhante contexto, os seguintes critérios foram
estabelecidos para a presente revisão:
1. Critérios de Inclusão:
a) Publicações disponı́veis integralmente em bases de dados cientı́ficas ou em
versões impressas;
b) Os trabalhos devem considerar o papel das pessoas como parte integrante
de uma dinâmica de Transformação digital;
c) Os trabalhos devem considerar a influencia que a cultura exerce sobre a
dinâmica da Transformação digital;
2. Critérios de Exclusão:
a) Não possuir documento completo;
b) Os trabalhos considerarem Transformação Digital como a digitalização de
serviços apenas;
c) Os trabalhos que não descrevem a Transformação digital como parte da
engenharia de software;
d) Os trabalhos que não possuem resumos com informações claras sobre o
objetivo ou método;
e) Experimentos isolados sem propensão de escala ou generalização;
f) Os trabalhos repetidos, quando comparado com os demais resultados das
fontes.
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Estratégia para seleção dos Estudos

Os resultados obtidos nas pesquisas foram carregados na ferramenta Start,
separados por fontes. Após definidos os critérios de inclusão e exclusão, os trabalhos
foram analisados na fase de seleção, na qual foram verificados os resumos, palavraschave e incluı́dos ou excluı́dos de acordo com os critérios estabelecidos.

Estratégia para sı́ntese dos dados

Foram preenchidos “formulários de extração de dados” para cada texto, considerandose os seguintes tópicos:
• Abrangência sobre o Conceito de Transformação Digital e Inovação Aberta;
• As práticas, métodos e serviços externos realizados;
• Avaliação das fontes secundárias a partir do Pearl Growing;
• Trabalhos publicados a partir de 2015;

Estratégia para análise dos dados

Os trabalhos foram definitivamente incluı́dos após terem sido lidos integralmente
e sumarizados o resultado será apresentado em uma tabela;

2.4.3

Condução da Revisão Sistemática

O protocolo foi executado trazendo o seguinte resultado por fonte:

Fonte 1 - IEEE Xplore

A forma de pesquisa realizada na IEEE se deu por procura avançada do tipo
comando de pesquisa avançada, e a string utilizada foi ”((”All Metadata”:”Digital transformation”NEAR/40 culture) OR (”All Metadata”:”Open Innovation”NEAR/40 culture))”,
os refinamentos executados estavam atrelados a utilização de pesquisa apenas a
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metadados no perı́odo de dezembro de 2018 a janeiro de 2019, e o resultado está
representado na Tabela 1:
Tı́tulo

Autores

Photography documentation

K. H. Hashim and

of cultural heritage;

W. J. Jehom

Customer-centric culture
as enabler of digital
transformation

N. Banovic-Curguz

Ano
2014

2018

and D. Iliševic

C. H. Pang et. al

International Conference
VSMM
2018 41st International
Convention MIPRO

Reproduction of South-East
Asian cultural artefacts:

Publicação

2014

International Conference
VSMM

A case of the Mah Meri
Exploring Digital
Transformation and Digital

M. Jäntti and

Culture in Service

S. Hyvarinen

2018

15th ICSSSM

Organizations
Requirements Engineering
for Digital Transformation:
Industry Panel

C. Ebert and

IEEE 24th International
2016

C. H. C. Duarte

Requirements Engineering
Conference (RE)

Digital Transformation as
the Subject of

R. Macing

2018

IEEE 16th INDIN

Discursive Analysis
Digital Workplace
Management: Exploring

A. Haddud

Aspects Related to Culture,

and D. McAllen

2018

Portland International
Conference PICMET

Innovation, and Leadership
Application of hierarchical
accident model in
independent verification
and validation

R. Ujiie et. al

2010

IEEE Aerospace
Conference
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Tı́tulo

Autores

Ano

Publicação

Virtual heritage
interpretation through
animated panoramic
illustration of Kota Kuala

E. A. Jabbar

2014

and M. J. Jusof

International Conference
VSMM

Kedah
Transformative business

D. Schwaferts

stream matrix

and J. Zhong

Why Your Company
Needs Data Translators

Winning the Digital
Talent War

Keynote lectures

2016

ICMSE
How to Go Digital:

MIT Sloan
Management

2018

Digital Transformation
How to Go Digital:

MIT Sloan
2018

Practical Wisdom to Help
Drive Your Organization’s

Review

R. Goebel et. al

Practical Wisdom to Help
Drive Your Organization’s

Review

Management

International Conference

Digital Transformation
2012

16th International
Conference ICIV

Smart Services Maturity

F. Kaltenbach

Level in Germany

et. al

Realisation of virtualised
architectural heritage

P. C. Woods and

Media Can Facilitate

F. von Briel and

Innovation

J. Recker

a location-based mobile
tourism application by
using cloud-based platform

2014

2016

M. S. Panahi and
P. Woods and
H. Thwaites

International Conference
VSMM

H. Thwaites
J. Patroni and

IEEE International
Conference ICE/ITMC

H. Esmaeili and

How Enterprise Social

Designing and developing

2018

2013

IT Professional

International Conference
ICTIMEE
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Tı́tulo

Autores

Ano

Publicação

Advanced Innovation
Management: Best Practice
of German and American
Corporations in the

R. Hirte and

2018

P. Roth

Portland International
Conference PICMET

Mobility Sector
Internet of Things:

21st Conference of Open
G. Smorodin et. al

Modem paradigm of

2017

health care

Innovations Association
(FRUCT)

European master in
project management

C. Wolff and

(EuroMPM)

A. Dechange and

Joint approach for

O. Mikhieieva

12th International
2017

master education

Scientific and Technical
Conference on Computer
Sciences and IT (CSIT)

Tabela 1: Resultados IEEE

No caso do IEEE, os trabalhos mais recentes tiveram maior aproveitamento
considerando os critérios de inclusão do protocolo da revisão. Foram totalizados vinte
trabalhos, destes, nove passaram para a faze de extração e apenas seis foram aceitos
conforme os critérios estabelecidos, como pode ser visto na Figura 19:
Figura 19: Pesquisa na Biblioteca IEEE Xplore

Fonte: Capturado da Ferramenta Start e Elaborado pelo autor
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Fonte 2 - ACM Digital Library

Se comparado ao IEEE o motor de busca do ACM é simplificado. Os resultados também foram inferiores ao do IEEE. De qualquer forma, foi utilizado o motor
de pesquisa avançada utilizando a string de pesquisa: [All: ”digital transformation”]
AND [All: culture] AND [All: ”open innovation”] AND [Publication Date: (01/01/2015 TO
12/31/2018)]. Os resultados estão representados na Tabela 2.
Tı́tulo

Autores

Ano

Publicação

From the E-Learning and
Blended-Learning to
M-Learning:

O. Guchinskaya

Trends, Benefits and

and L. Kraeva

Proceedings of the
2017

International Conference
IMS-2017

Risks of Education
Digital Transformation
Bauhaus Transformed:
Designing Concerns

Proceedings of the 4th
2018

E. Hyttrek

of Future Cities
Digital Competence in
Use: From DigComp 1
to DigComp 2

P. F. Stephan and

A. Pérez-Escoda and
N. G. F. Villavicencio

Media Architecture
Biennale Conference
Proceedings of the 4th

2016

International Conference
TEEM

Tabela 2: Resultados ACM Digital Library

Os resultados da biblioteca ACM foram rejeitados ainda na fase de seleção
da revisão. No caso, os três trabalhos tratavam o termo Transformação Digital sobre
aspectos diferentes dos abordados neste estudo como poder ser visto na Figura 20.
Figura 20: Pesquisa na Biblioteca ACM DL

Fonte: Capturado da Ferramenta Start e Elaborado pelo autor
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Fonte 3 - Science Direct

Já o motor de busca do Science Direct se mostrou o mais amigável para
aplicação do protocolo de pesquisa, inclusive trazendo funcionalidades adicionais
para quem tem conta vinculada à biblioteca da Science Direct. O formato de pesquisa
também se deu por pesquisa avançada, a string utilizada para pesquisa foi: ”digital
transformation”+ ”open innovation”+ culture.
O motor de busca da Science Direct também permitiu o refinamento da pesquisa
para conteúdo relacionado a trabalhos de publicações relacionadas à engenharia e
à computação, possibilitando um melhor aproveitamento dos papeis pesquisados. O
resultado está na Tabela 3.
Tı́tulo

Autores

Towards Lean Production

B. Mrugalska and

in Industry 4.0

M. K. Wyrwicka

Why Do Information

Adam Alami

Ano
2017

Publicação
Procedia
Engineering 182

2016

Technology Projects Fail?

Procedia
Computer Science 100

Key Issues for Embracing
the Cloud Computing to

Majid Al-Ruithe and

Adopt a Digital

Elhadj Benkhelifa and

Transformation: A study

Khawar Hameed

2018

Procedia
Computer Science 130

of Saudi Public Sector
Patrick Ulrich and
Data Analytics Systems and

Wolfgang Becker and

SME type

Alexandra Fibitz and

Design Science Approach

Eva Reitelshöfer and

2018

Procedia
Computer Science 126

Felix Schuhknecht
Designs for the

Susan P. Williams and

Digital Workplace

Petra Schubert

2018

Procedia
Computer Science 138
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Tı́tulo

Autores

Ano

Publicação

Hardcore Gamer Profiling:
Results from an

Florian Baumann and

unsupervised learning

Dominik Emmert and

approach to playing

Hermann Baumgartl

behavior on the Steam

and Ricardo Buettner

2018

Procedia
Computer Science 126

platform
E-Government as a Quality
Improvement Tool for
Citizens’ Services
Differences in ERP Value
between Iberian
Manufacturing and
Services SMEs

Katarina Gasova and
Katarina Stofkova

Björn Johansson and

Computer Science 121

2017

Procedia
Engineering 178

Yoshimasa Masuda
Seiko Shirasaka and

2017

Procedia
Computer Science 112

Shuichiro Yamamoto
and Thomas Hardjono

Enterprise 4.0

Fernando Moreira and

the emerging digital

Maria João Ferreira

transformed enterprise?

and Isabel Seruca

cluster of small enterprises

Procedia

Jorge Rebelo

‘
Ilze Sproge

Co-creation of IT-value in a

2017

Tiago Oliveira and

Supply Chain

on enterprise portal

Engineering 192

Jorge Robrigues and

Massimo Merlino and

for global communication

Procedia

Pedro Ruivo and

The Augmented

Proposal of GDTC model

2017

2018

Computer Science 138

T.R. Eikebrokk and
E. Lind and

Procedia

2018

Procedia
Computer Science 138

D.H. Olsen

Innovative Civic
Engagement and Digital

Sarbeswar Praharaj

Urban Infrastructure:

and Jung Hoon Han

Lessons from 100 Smart

and Scott Hawken

Cities Mission in India

2017

Procedia
Engineering 180
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Tı́tulo

Autores

Ano

Publicação

Tabela 3: Resultados Science Direct

Na Biblioteca da Science Direct foram recuperados 14 trabalhos. Destes, apenas
4 passaram pelos critérios de seleção. Contudo, todos os 4 também passaram pelos
critérios de extração, conforme pode ser visto na Figura 21.
Figura 21: Pesquisa na Biblioteca Science Direct

Fonte: Capturado da Ferramenta Start e Elaborado pelo autor

2.4.4

Seleção Final

Neste tópico, é apresentado um resumo comparativo dos trabalhos selecionados
na revisão, ilustrados no formato gráfico para melhor visualização dos resultados da
revisão sistemática.
Desta forma, forma obtidos o total de 37 trabalhos pesquisados, e a Figura 22
apresenta a divisão das fontes.
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Figura 22: Divisão dos papeis pesquisados por Fonte

Fonte: Capturado da Ferramenta Start e Elaborado pelo autor

Assim, foram avaliados os 37 estudos selecionados, e a partir da leitura do
resumo dos trabalhos foi possı́vel avaliar os critérios de inclusão e exclusão, no qual
treze passaram para a fase de extração. Após a avaliação dos trabalhos, três foram
rejeitados, uma vez que não atendiam ou respondiam aos itens de extração, conforme
representado na Figura 23:
Figura 23: Resultado de seleção e extração dos papeis (respectivamente)

Fonte: Capturado da Ferramenta Start e Elaborado pelo autor

Os trabalhos definitivamente incluı́dos foram lidos integralmente e sumarizados
destacando a partir dos parâmetros considerados na extração de dados referenciados
e suas especificidades, descrevendo fundamentalmente o conceito de transformação
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digital voltada à engenharia de software e apresentam práticas, métodos e serviços
colaborativos que apoiam a transição para uma cultura digital. O resultado pode ser
visto na Tabela 4.
Nº
1

Tı́tulo

Autores

Customer-centric culture

N. Banovic-Curguz

as enabler of digital transformation

and D. Ilievic

Exploring Digital Transformation
2

and Digital Culture
in Service Organizations
Digital Workplace Management:

3

Exploring Aspects Related to
Culture, Innovation, and Leadership

4

5

M. Jäntti and

IEEE Xplore

IEEE Xplore

S. Hyvarinen

A. Haddud and

IEEE Xplore

D. McAllen

Transformative business

D. Schwaferts and

stream matrix

J. Zhong

3 Winning the Digital Talent War

Fonte

MIT Sloan

IEEE Xplore

IEEE Xplore

Management Review
Advanced Innovation Management:
6

Best Practice of German

R. Hirte and

nd American Corporations

P. Roth

IEEE Xplore

in the Mobility Sector
Key Issues for Embracing the Cloud
7

Computing to Adopt a Digital
Transformation: A study of Saudi
Public Sector

8

Designs for the Digital Workplace

Majid Al-Ruithe and
Elhadj Benkhelifa

Science Direct

and Khawar Hameed
Susan P. Williams and

Science Direct

Petra Schubert

9

Enterprise 4.0 the emerging
digital transformed enterprise?

10

Co-creation of IT-value in a
cluster of small enterprises

Fernando Moreira and
Maria João Ferreira

Science Direct

and Isabel Seruca
T.R. Eikebrokk and
E. Lind and
D.H. Olsen

Science Direct
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Nº

Tı́tulo

Autores

Fonte

Tabela 4: Resultados de extração

Abaixo, são destacados os dados extraı́dos conforme protocolo da revisão. Estes
dados extraı́dos correspondem aos principais pontos de contribuição dos artigos sobre
o aspecto das perguntas definidas nesta revisão sistemática:

Artigo 1 - Customer-centric culture as enabler of digital transformation

Neste trabalho Curguz e Ilisevic (2018) abordam o conceito da Transformação
digital como o uso estratégico de tecnologias modernas para mudar radicalmente a
forma como as empresas acompanham as condições de mercado e as expectativas
dos clientes;
Sobre os aspectos de práticas, métodos e serviços colaborativos que apoiem a
transição para uma cultura digital, Curguz e Ilisevic (2018) avaliam, por meio de um
estudo de caso, a aplicação de uma mudança cultural orientada aos consumidores,
realizada por meio de uma estratégica top-down, com os fatores mais importantes
ligados à filosofia organizacional e ao comportamento da liderança sob a gestão da
companhia.
Os fatores de sucesso para que a transição cultural ocorra são:
• Os esforços para transformação cultural devem ser oriundos de metas e alinhamentos claros sobre a visão e estratégia organizacional;
• É visto de forma unânime que o fortalecimento de uma cultura de inovação voltada
aos clientes é um caminho de crescimento e desenvolvimento das organizações;
• O estilo de liderança que propague um desejo no formato top-down que encoraje e motive o individualismo, criatividade, liberdade e singularidade de seus
colaboradores;
• Encorajar a organização a assumir riscos, revisando procedimentos que impactam
a eficiência dos processos de trabalho;
• Manter uma estratégia sustentável e estável com procura ativa de novas oportunidades de parceria e negócios.
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As fontes para a realização do trabalho são majoritariamente advinda da indústria:
Survey com Gestores C-Level, Deloitte, Ericsson, Gatner, White Papers e Resumos
executivos. Baseou conteúdo sobre Cultura organizacional academicamente.

Artigo 2 - Exploring Digital Transformation and Digital Culture in Service Organizations

Neste trabalho, Jantti e Hyvarinen (2018) indicam que a Transformação Digital
está mudando rapidamente o modo como as empresas de serviços e os indivı́duos
operam seus negócios e fornecem atendimento e suporte ao cliente. Mostra também a
importância que os times de TI de hoje não devem se concentrar apenas na solução
de incidentes que os usuários estão relatando e de maneira reativa aos desejos da
área de negócio, mas também em assumir o protagonismo na estratégia de negócio e
cuidar das experiências dos clientes nos canais tradicionais e digitais.
Sobre os aspectos de práticas, métodos e serviços colaborativos que apoiem a
transição para uma cultura digital, Jantti e Hyvarinen (2018) também atribuem esse papel à liderança de uma maneira a fortalecer seu papel e do RH a partir de ações como
fornecer treinamento digital especialmente para a média gestão, engajar funcionários,
liderar com exemplos, fornecer suporte para uma cultura exploradora, enfatizar problemas de usabilidade e confiabilidade ao projetar novos serviços, recrutar pessoas com
mentalidade e competências digitais, ter uma transformação resiliente e consistente
cultura digital.
As fontes para a realização do trabalho são em parte encontradas na presente
revisão sistemática, dando a entender que Jantti e Hyvarinen (2018) utilizaram um protocolo semelhante ao utilizado neste estudo, além disso, utiliza documentos normativos,
como ISO, e manuais, como COBIT.

Artigo 3 - Digital Workplace Management: Exploring Aspects Related to Culture, Innovation, and Leadership

Neste trabalho, Haddud e McAllen (2018) abordam o conceito da Transformação
digital focando na questão atrelada aos locais de trabalho digitais: os arranjos fı́sicos,
culturais e digitais que simplificam a vida profissional em ambientes de trabalho complexos, dinâmicos e muitas vezes não estruturados.
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Sobre os aspectos de práticas, métodos e serviços colaborativos que apoiem a
transição para uma cultura digital, Haddud e McAllen (2018) indicam que as organizações
não devem abster-se de adotar mais digitalização por causa dos desafios, mas devem
encontrar maneiras de enfrentá-las e unirem-se às outras empresas que continuam a
estar no topo da adoção de aplicativos digitais avançados usados em diferentes partes
do negócio.
No trabalho também é citado a importância da liderança em obter as habilidades
necessárias para alcançar a eficiência na transição digital, e elenca os seguintes cinco
princı́pios essenciais:
1. Os lı́deres devem estar digitalmente presentes em todos os espaços digitais
criados pela organização;
2. Os lı́deres devem saber quem estão liderando, e se está estamos neste cenário
digital, não corresponde apenas a seus colaboradores, mas também contratados,
freelancers e parceiros;
3. Lideres deveriam liderar pela persuasão devido a empresas digitais requererem
mais conversas e interações em relação a gerenciamento de cunho ditador;
4. Lideres devem se adaptar ao gerenciamento de fluxos de trabalho, porque em
espaços digitais, a necessidade de gestão é menor, porque haverá processos
automatizados tomando conta de processos repetitivos realizados por pessoas, e
5. Trabalhadores digitais podem adorar usar tecnologia de ponta, mas esperam que
as suas interações humanas sejam pessoais e personalizadas, então é importante
lideres terem tato, ser humano.
As fontes para a realização do trabalho são de mais referencias da indústria:
Accenture, Aruba Networks, McKinsey, Gartner, CIO;

Artigo 4 - Transformative business stream matrix

Neste trabalho, Schwaferts e Zhong (2016) abordam o conceito de transformação
digital atrelado fortemente à digitalização da economia pelo novo comportamento
competitivo das companhias em relação à mudança da postura e expectativa dos
consumidores. Isso acaba por afetar todos os aspectos das empresas, incluindo a
forma de colaboração, operação, produtos e serviços;
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Sobre os aspectos de práticas, métodos e serviços colaborativos que apoiem
a transição para uma cultura digital, Schwaferts e Zhong (2016) trata a mudança
de cultura como fator que afeta principalmente a atitude da empresa em relação a
incerteza, e indica que a cultura também é caracterizada por regiões, onde paı́ses
sul-americanos e do sul europeu detêm um grau maior de aversão a incertezas. O
resultado do estudo mostra que essa aversão dificulta o estabelecimento da inovação
digital, diminuindo consequentemente a competitividade das empresas. Para que seja
possı́vel uma identificação mais próxima e por consequência diminuir as incertezas
de posicionamento da empresa perante o mercado digital, o trabalho apresenta uma
matriz que considera o fluxo do ambiente de negócio dos serviços oferecidos pela
organização e o grau de competitividade no mercado inserido. Um exemplo é ilustrado
na Figura 24.
Figura 24: Exemplo da Matriz com o fluxo de negócios de uma organização

Fonte: Elaborado por Schwaferts e Zhong (2016)

Embora o trabalho não desenvolva caminhos para o tratamento especı́fico para
cada quadrante, o seu objetivo é apresentar uma nova perspectiva sobre os serviços
da organização, sua representatividade, seu nı́vel de competitividade no mercado e a
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maturidade digital a qual a empresa detêm sobre aquele serviço. Dessa forma oferecer
a organização ferramentas para o alinhamento sobre o gerenciamento estratégico
de novos serviços, a aplicação de planos táticos que apoiem a liderança sobre os
aspectos da transformação digital, como por exemplo pela tolerância a riscos destes
novos negócios e aspectos culturais.
A maioria das referências está atrelada a periódicos, a resumos executivos
de empresas especializadas em análises e tendências do mercado. Referências
acadêmicas foram usadas somente para refinar o entendimento de termos utilizados, não para expor ideias;

Artigo 5 - Winning the Digital Talent War

Neste trabalho Kane et al. (2017) abordam o conceito da Transformação digital direcionado para atração e retenção de colaboradores que detenham mindset
digital, mas não fala especificamente sobre as dinâmicas sobre como estabelecer a
transformação digital;
Sobre os aspectos de práticas, métodos e serviços colaborativos que apoiem
a transição para uma cultura digital, Kane et al. (2017) indica ser necessário dar
autonomia a funcionários chave para influenciar decisões estratégicas. Mesmo aqueles
relativamente pequenos, devem um nı́vel de autonomia estratégica para realizar ou
contribuir para os objetivos designados. O pensamento estratégico é uma habilidade
que indicaram ser essencial tanto para os lı́deres quanto para os funcionários que
trabalham em um ambiente digital, e a liderança distribuı́da é um elemento cultural
chave das empresas que amadurecem digitalmente. Oferecer maior independência
exigiria mais comunicação com as principais lideranças e maior conscientização sobre
a direção estratégica da empresa.
As fontes para a realização do trabalho são da Deloitte e do próprio MIT;

Artigo 6 - Advanced Innovation Management:Best Practice of Germannd American
Corporationsin the Mobility Sector

Neste trabalho Hirte e Roth (2018), apresentam a Transformação Digital como
uma coordenação de ações sobre uma tremenda melhoria nas tecnologias de informação,
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comunicação e conectividade. Expõe que essas novas tecnologias digitais facilitam
significativamente os processos de negócios das empresas, incluindo, por exemplo, a
comunicação entre funcionários e sistemas eletrônicos ou a experiência do cliente
Sobre os aspectos de práticas, métodos e serviços colaborativos que apoiem
a transição para uma cultura digital, Hirte e Roth (2018) apresentam os resultados
obtidos indicando que a interação com o ecossistema externo desempenha um papel
importante nas estruturas de inovação corporativa. Em conexão com a inovação aberta
e a interação com o ecossistema externo de inovação, vários parceiros foram nomeados para inovações de modelos de negócios digitais: cooperações de universidades,
startups externas, clientes, empresas de consultoria, fornecedores e concorrentes.
Figura 25: Framework avançado de inovação corporativa

Fonte: Hirte e Roth (2018) traduzido pelo autor

O trabalho cita que o framework (Figura 25) apesar de estar em um nı́vel
de abstração que possibilita a adequação para diferentes segmentos de negócio,
deve ser considerado como um modelo generalista que capturou as dimensões tidas
como essenciais para o estabelecer da transformação digital para empresas alemãs e
americanas, dessa forma, é crucial considerar que o framework não deve ser transferı́vel
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entre organizações, uma vez que os aspectos internos e externos são substancialmente
diferentes entre as organizações, ainda que as metas sejam idênticas.
As fontes para a realização do trabalho são provenientes de mais de 80 referencias majoritariamente acadêmicas sobre gestão de corporações, melhores práticas e
digitalização de serviços, além de contextualizar o setor pesquisado;

Artigo 7 - Key Issues for Embracing the Cloud Computing to Adopt a Digital Transformation: A study of SaudiPublic Sector

Neste trabalho Al-Ruithe, Benkhelifa e Hameed (2018) abordam o conceito da
Transformação digital baseado na definição de diferentes pesquisadores, seja pelo
conhecimento interno no que se refere a ser alcançada quando o uso do desenvolvimento digital permite a inovação e criatividade e estimulam mudanças significativas no
domı́nio profissional ou do conhecimento, ou na definição construı́da pela utilização de
tecnologia digital no qual o uso da tecnologia para melhorar radicalmente o desempenho
ou o alcance das ofertas de produtos digitais.
Outra definição holı́stica para o termo utilizada no trabalho de Al-Ruithe, Benkhelifa e Hameed (2018) é que a de que a transformação digital pode ser entendida como
as mudanças que a tecnologia digital causa ou influencia em todos os aspectos da vida
humana como um processo contı́nuo pelo qual as empresas se adaptam ou conduzem
mudanças perturbadoras em seus clientes e mercados (ecossistema externo), aproveitando as competências digitais para criar novos modelos de negócios, produtos e
serviços.
Sobre os aspectos de práticas, métodos e serviços colaborativos que apoiem
a transição para uma cultura digital, Al-Ruithe, Benkhelifa e Hameed (2018) dizem
que a computação em nuvem é um pilar fundamental do ecossistema de tecnologia
de transformação digital. Tornou-se parte integrante da tecnologia e dos modelos de
negócios e forçou as empresas a se adaptarem às novas estratégias de tecnologia.
Oferece às organizações mais opções de como administrar infra-estruturas, economizar
custos e delegar responsabilidades a fornecedores terceirizados, ao passo que traz
também alguns desafios como a preocupação sobre os aspectos de privacidade,
controle, confiança e segurança.
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A Figura 26 mostra a abordagem de especificação criada por Al-Ruithe, Benkhelifa e Hameed (2018), relacionando o mapeamento das metas de uma organização e
dirigido pela adoção de tecnologias de Cloud e de processamento de dados:
Figura 26: Modelo de metas de transformação digital direcionado por Cloud

Fonte: Al-Ruithe, Benkhelifa e Hameed (2018) traduzido pelo autor

As fontes para a realização do trabalho utiliza a abordagem dos assuntos de
Cloud e as mudanças culturais provocadas por ela de forma acadêmica, contudo, utiliza
fontes como do IDG para falar sobre e contextualizar a Transformação Digital.

Artigo 8 - Designs for the Digital Workplace

Neste trabalho Williams e Schubert (2018) não abordam o conceito da Transformação
digital e sim o seu uso nas arquiteturas digitais que apoiem a aplicação da Transformação
Digital dentro de 13 sistemas de colaboração empresariais.
Sobre os aspectos de práticas, métodos e serviços colaborativos que apoiem
a transição para uma cultura digital, Williams e Schubert (2018) revelam seis designs
distintos de locais de trabalho digitais. Três deles focados em pessoas que supor-
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tam diferentes nı́veis de sofisticação de interação entre colaboradores para criar e
compartilhar informações, e outros três projetos focados em processos que dão suporte ao trabalho conjunto para melhoria de negócios e integração com processos de
negócios e com outros sistemas corporativos, conforme representado na Figura 27.
As descobertas mostram como o local de trabalho digital está sendo interpretado
de maneira diferente e sendo moldado pelas organizações para atender a requisitos
organizacionais especı́ficos.
Figura 27: Designs para espaços de trabalho digital

Fonte: Williams e Schubert (2018) traduzido pelo autor

As fontes para a realização do trabalho são majoritariamente de conferências
cientificas e de publicações do mercado.
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Artigo 9 - Enterprise 4.0 - the emergingdigital transformed enterprise?

Sobre o ponto de Moreira, Ferreira e Seruca (2018) em relação as organizações,
a DT pode ser vista como uma transformação profunda e acelerada em relação a
processos, atividades, competências e modelos, a fim de aproveitar as mudanças e
oportunidades oferecidas pela inclusão de tecnologias digitais em uma organização. No
entanto, essa vantagem só é possı́vel se os sistemas de informação das organizações
também estiverem alinhados com essas novas tecnologias. O principal objetivo da DT é
redesenhar os negócios organizacionais por meio da introdução de tecnologias digitais,
obtendo benefı́cios como melhorias de produtividade, redução de custos e inovação.
Sobre os aspectos de práticas, métodos e serviços colaborativos que apoiem
a transição para uma cultura digital, Moreira, Ferreira e Seruca (2018) defendem que
a TD não pode ser realizada por meio de um processo ad-hoc, mas por um processo
estrategicamente definido e planejado, como seus resultados têm impacto em toda a
organização, de processos e atividades a modelos de negócios.
Além disso, qualquer organização é apoiada por sistemas de informação, que
também precisam estar alinhados com as estratégias organizacionais. Dentro do
contexto de transformação organizacional apresentado e percebendo a necessidade
de abordagens atualizadas para tratar a melhoria dos processos de negócios e o
treinamento dos trabalhadores organizacionais, Moreira, Ferreira e Seruca (2018)
apresentam a estrutura mCSDT para acomodar a DT ativada pelos quatro pilares da
tecnologia (Big Data e análises associadas, Cloud Computing, Conectividade Mobile e
Mı́dias Sociais) e levando a um novo ambiente corporativo, denominado Enterprise 4.0.
O artigo de Moreira, Ferreira e Seruca (2018) teve como objetivo fornecer uma
visão geral dos principais problemas subjacentes aos esforços de DT empreendidos
pelas organizações. Em seguida, propõe a abordagem estendida do mCSDIT, que
consiste em uma estrutura de três camadas que abrange a sistematização da criação,
compartilhamento e documentação de informações e conhecimentos dentro e fora de
uma organização e melhoria dos processos organizacionais com base em informações
e conhecimentos a educação e o treinamento dos trabalhadores da organização e
discussão ad-hoc.
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As fontes para a realização do trabalho são majoritariamente advinda de fontes
da industria e de conferencias.

Artigo 10 - Co-creation of IT-value in a cluster of small enterprises

Neste trabalho, Eikebrokk, Lind e Olsen (2018) abordam o conceito da TD
relacionado a criação de valor para produtos e serviços por meio de investimentos na
TI, porém com uma abordagem que foca a adequação deste conceito para pequenas
empresas.
O trabalho de Eikebrokk, Lind e Olsen (2018) indicam ter uma ênfase crescente
na transformação digital nas práticas de pesquisa e negócios. A criação de valor dos
investimentos em TI é um fator crı́tico na transformação digital e pesquisas documentaram que a capacidade de obter valor de TI é um empreendimento bastante desafiador,
especialmente para pequenas empresas que, devido à falta de recursos, dependem de
contribuições externas e de cooperação com outras empresas. Existe uma falta geral
de pesquisa sobre o fenômeno de como o valor de TI é co-criado, principalmente em
pequenas empresas.
Sobre os aspectos de práticas, métodos e serviços colaborativos que apoiem a
transição para uma cultura digital, Eikebrokk, Lind e Olsen (2018) demonstram por meio
de seus estudos como a co-criação de valor de TI ocorre em uma rede de pequenas
empresas nas indústrias criativas. Como tal, contribui para preencher uma lacuna na
literatura sobre a co-criação de valor de TI em geral e, em particular, sobre a natureza
da co-criação de valor de TI nas PME. Modelos aprimorados para cocriação de valor de
TI são importantes para entender a digitalização, no trabalho é proposta uma estrutura
de criação de valor de TI como um possı́vel ponto de partida para teorizações adicionais.
A cocriação pode ser melhor entendida estendendo seu modelo de processo de criação
de valor de TI com a contribuição da rede ou ecossistema interorganizacional em torno
da empresa focal.
O Framework representado na Figura 28 apresenta um modelo de co-criação e
por consequência a distribuição dos riscos de perdas e oportunidades para a produção
de produtos digitais para pequenas empresas:
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Figura 28: Framework para criação de valor de TI

Fonte: Eikebrokk, Lind e Olsen (2018) adaptado pelo autor

As referências relacionadas ao modelo de cooperação foram extraı́das de fontes
acadêmicas, assim como o framework de cocriação apontado como modelo ideal para
atendimento das pequenas empresas.

2.4.5

Análise dos Resultados, Considerações e Aplicabilidade

A revisão sistemática foi conduzida no mês de janeiro de 2019. Ao todo foram
retornados 37 abordagens (IEEE = 20, Science Direct = 14, ACM = 3) que foram
consideradas elegı́veis para a segunda fase da revisão, que consistiu na leitura dos
resumos.
Na segunda fase, os trabalhos que pelos seus resumos, não satisfizeram o
contexto da pesquisa e demais critérios de inclusão e exclusão, também foram excluı́dos
(24), sendo selecionadas treze pesquisas. Destas apenas três não atenderam aos
critérios de extração, apenas dez artigos tiveram o seu conteúdo analisado por completo,
para que assim pudessem compor a sı́ntese da pesquisa.
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Abrangência sobre o Conceito de Transformação Digital

De acordo com os artigos selecionados, o conceito da transformação digital
está altamente atrelado à forma como a tecnologia, os processos e os aspectos
culturais influenciam na produção de produtos digitais. Vemos por meio dos estudos
que a mudança comportamental do mercado vem afetando a forma como a industria
deve ofertar seus produtos. Dessa forma, a utilização de tecnologia, não apenas
para disponibilização de produtos inovadores e disruptivos, mas também aliado a
compreensão dos padrões (ou a variabilidade do mesmo) de consumo por meio de
dados a fim de aproveitar as mudanças e oportunidades, ou a oferta direcionada e
em escala por plataformas de IA e Cloud, obtendo benefı́cios como melhorias de
produtividade, redução de custos e inovação.
Ainda que os artigos apresentem conceitos congruentes em relação a TD,
não há uma única conotação e formato. É uma caracterı́stica da transformação digital a exclusividade como é adaptado a cada organização, uma vez que os programas de transformação são orquestrados a partir da necessidades singulares de uma
organização.
E possı́vel concluir pelos estudos apresentados que as organizações estão em
um estágio de exploração do que a transformação digital pode oferecer em termos
de vantagem competitiva, aumento de lucros, redução de custos e inovação. Algumas
já identificaram ganhos expressivos considerando a melhora na efetividade de seus
processos, adoção de tecnologias que apoiem o backoffice ou em seus produtos,
e também nas mudanças culturais como por exemplo a postura na relação chefecolaborador. As organizações estão se descobrindo, e dessa forma, evoluindo para um
novo patamar por meio de sua exclusiva e especı́fica Transformação Digital.

Práticas, métodos e serviços colaborativos de apoio à Transição digital

A maior parte dos trabalhos selecionados tratam a Transformação Digital em
um contexto de reconhecimento organizacional como a máxima délfica socrática
(479-399 AC), ”conhece-te a ti mesmo”a fim de estabelecer finalmente uma meta
de transformação. Uma prática pesquisada nesta revisão estava atrelada aos aspectos
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de mudança cultural, e o resultado da pesquisa aponta para a exploração de uma
cultura organizacional orientada a pessoas (Colaboração e Cultivo no modelo de Schneider) que se mostra por meio dos trabalhos selecionados ser a de melhor poder de
adaptação a uma estrutura que deve sofrer uma transformação digital, por se tratar de
um modelo cultural que admite cenários de incerteza com maior facilidade.
Sobre a forma de gerir e perpetuar o mindset digital, as referências indicam que a
liderança deve ser responsável por uma mudança de cultura organizacional que viabilize
a visão centrada no consumidor, e que seja inovadora, arrojada e descentralizada, que
atraia talentos digitais e estabeleça por meio de exemplos da camada executiva um
mindset digital (propósito a lucro; comunicação em rede a hierárquica; empoderamento
a ter controle; experimentação a planos; transparência a privacidade) (SCHNEIDER,
1996).
Também foi observado nos estudos a utilização de fontes de inovação aberta
como meio de tracionar a transformação digital, seja pela produção de produtos provenientes das parcerias, seja pela influência dos parceiros dentro dos processos e cultura
organizacional de forma voluntária ou involuntária.

Avaliação das fontes originárias da Transformação Digital

O objetivo para a avaliação das fontes é a identificação da raiz da transformação
digital para que seja possı́vel uma avaliação de sua origem de forma pura e sem
vieses. Contudo esse objetivo foi atendido parcialmente. O Advento da transformação
digital não tem um ”pai”, apesar de termos nomes como o de Fitzgerald et al. (2013)
e Wakefield, Lee e Guest (2013) falando em 2013 sobre programas de mudança
estratégica massiva que promove a colaboração para criação de produtos digitais e
felicidade no trabalho.
O que foi observado pelos trabalhos selecionados é que a transformação digital
é uma coordenação de ações promovidas pela liderança das organizações, logo,
as publicações orientadas a gestão nas camadas estratégicas de grandes órgãos
de pesquisa, inovação e tecnologia como a Gartner e MIT promoveram a partir de
seus pesquisadores uma nova forma de atribuir programas que abrangessem não só
alterações em processos, tecnologia ou sobre aspectos culturais, e sim como poderiam
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ser sinérgicas e potencializadas, e como o resultado causaria uma transformação no
modo como as empresas poderiam competir com aquelas que já nasceram digitais e
disruptivas.
Obviamente a industria aproveitou este cenário de oportunidade de um novo
mercado transformativo, e empresas de TI como Oracle, Delloite e IBM passaram a
figurar como precursoras e protagonistas na transformação digital em si, e não obstante
a vender plataformas, consultorias e tecnologias de apoio para que outras organizações
também o fizessem. Dessa forma pode ser visto majoritariamente a industria trabalha
conceituando o que se trata a Transformação Digital, quais os meios pelos quais ela
deva ser tracionada, e quais os resultados esperados. Já a academia, foca em conceitualizar aspectos independentes da transformação digital, como Tecnologias (Cloud,
IA, BlockChain e big data), processos (Agil, Lean e DevOps) e cultura organizacional,
tratando também sobre a experimentação da aplicação de programas de transformação
digital por meio de estudos práticos e elucida como o fazê-los.

Quadro de aplicabilidade dos resultados a pesquisa

Dado os resultados obtidos na revisão sistemática, um quadro foi criado apontando como, onde e porque é relevante diante as proposições criadas à pesquisa. As
proposições estão numeradas da seguinte maneira:
1. A transformação digital da organização é um fator determinante para a os times
de desenvolvimento detenham maior efetividade operacional;
2. Times de desenvolvimento formado pelos princı́pios da inovação aberta são mais
eficazes em desenvolver novos produtos;
3. Times de desenvolvimento que utilizam técnicas e práticas de crescimento e que
trabalham cooperativamente, produzem melhores produtos;
4. É determinante ao sucesso do empreendimento mapear, analisar e classificar
como a organização lida com os times de desenvolvimento a partir da modelagem
de seus objetivos;
Na Figura 29, Figura 30 e Figura 31 é apresentado o número identificador do
estudo, o tı́tulo, a aplicabilidade, proposições afetadas e seções:

Fonte: Criado pelo autor

Figura 29: Quadro de aplicabilidade dos resultados da revisão sistemática - Parte 1
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Fonte: Criado pelo autor

Figura 30: Quadro de aplicabilidade dos resultados da revisão sistemática - Parte 2
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Fonte: Criado pelo autor

Figura 31: Quadro de aplicabilidade dos resultados da revisão sistemática - Parte 3
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2.5

Fatores crı́ticos do trabalho cooperativo no ambiente digital e aberto

Segundo Padrao (2011), fatores crı́ticos são metas, atividades ou atributos mandatórios pelo ambiente para que a empresa ou ecossistema obtenha sucesso. Tais fatores crı́ticos, são derivados do comportamento do consumidor, condições econômicas
e tecnologia, por exemplo. Para ter um bom desempenho as empresas devem possuir
competências que sejam compatı́veis com os fatores crı́ticos do ambiente em que
operam.
A partir das revisões realizadas neste trabalho, é possı́vel definir o cenário cujo
os fatores crı́ticos devem ser identificados para que as metas associadas ao trabalho
cooperativo no ambiente digital e aberto possam ser alcançadas, absorvidas e replicadas. Desta forma, o mapeamento das metas são os primeiros insumos necessários
para a identificação dos fatores crı́ticos de sucesso do ambiente.
A revisão realizada discorre sobre as metas da transformação digital como uma
combinação de ações orquestradas a partir das necessidades estratégicas singulares
de uma organização, logo, cada organização deverá definir o que lhe é prioritário a
ser transformado e difundir com todos essas metas (NAYAK, 2017; EDMEAD, 2016;
ELLIOT; KAY; LAPLANTE, 2016; FITZGERALD et al., 2013).
Essa afirmação é importante pois esclarece a particularidade de cada organização
em atingir suas metas, entretanto para a maior parte das organizações, o foco da
transformação digital está alinhada ao desejo de alcançar maior efetividade operacional
e valor a seus clientes.
A Inovação Aberta conforme Chesbrough (2003), Moreira, Ferreira e Seruca
(2018) e Vrande et al. (2009) está relacionada a criar um ambiente que possibilite abrir
fronteiras para o conhecimento externo e se beneficiar de acordo com princı́pios do
paradigma (ver figura 1). As principais metas são a aceleração da inovação interna e a
expansão de produtos e serviços inovadores por meio da aquisição e exploração de
tecnologia.
Já a construção de times segundo Misra e Srivastava (2018), Gava (2009) e
Hastings et al. (2018), associa as metas à melhor eficácia de uma equipe a partir do
desenvolvimento das relações de trabalho, melhor comunicação e confiança.
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É listada as principais metas, tendo como base a revisão literária exploratória e
sistemática realizada:
• Efetividade Operacional
• Gerar Valor aos clientes
• Acelerar processo de inovação
• Expandir ofertas de produtos e serviços
• Melhorar comunicação
• Melhorar satisfação no trabalho
Estas metas serão confrontadas com as propostas do caso a ser estudado e
verificada a sua aplicabilidade, entretanto é importante salientar que estas são metas
sumarizadas a partir da compreensão acadêmica acerca do cenário proposto na
pesquisa. As singularidades organizacionais podem considerar outros tipos de metas
não listadas e que poderão ser identificadas em função do ambiente organizacional e
seus fatores crı́ticos (PADRAO, 2011).
Conforme visto em Curguz e Ilisevic (2018), é altamente relevante que as metas
estabelecidas para a transição digital sejam reconhecidas em todas as camadas da
organização de forma clara. A abstração para um modelo que propicie a visão dos fluxos
de trabalho, seus relacionamentos e dependências é crucial para o atingimento dessas
metas, podendo ser observado no trabalho de Haddud e McAllen (2018), Al-Ruithe,
Benkhelifa e Hameed (2018) e Moreira, Ferreira e Seruca (2018) o reconhecimento
de que o posicionamento da empresa perante o mercado e o mapeamento das metas
como uma prática fundamental para nortear o alinhamento estratégico e a incorporação
de novas parcerias.
No trabalho de Hirte e Roth (2018) é apresentado um framework avançado
de inovação corporativa que, estando em um nı́vel de abstração que possibilita a
adequação para diferentes segmentos de negócio, tratando-se desse modo de um modelo generalista que capturou essencialmente a transformação digital entre empresas
alemãs e americanas, considerando aspectos internos e externos substancialmente
diferentes entre organizações. Este trabalho será utilizado como modelo de metas
balizador (um meta-modelo), sendo necessário a criação de um modelo adequado para
o caso estudado neste trabalho.
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Assim de acordo com Curguz e Ilisevic (2018), é proposta a utilização da metodologia orientada a objetivos (metas) como forma de realizar o mapeamento do trabalho
cooperativo em um ambiente digital e aberto com a finalidade de mapear como essas
metas são atingidas e também os principais fatores que os favorecem.

2.5.1

Metodologias GORE

Para uma melhor compreensão de quais caminhos que a organização deve seguir para atingir suas metas, geralmente as metas são decompostas em necessidades,
sendo endereçadas a usuários, grupo de pessoas, departamentos ou até organizações,
no qual cada uma destas necessidades influenciam no atingimento destas metas.
Essas necessidades resultam em requisitos, classificados por requisitos funcionais
(associados a serviços e ações a serem prestados) e não-funcionais (relacionados
com a qualidade da ação ou serviço). Entende-se por requisito uma condição para
suprir uma necessidade, uma vez modelado e validado, estes requisitos dão origem
a uma especificação que deve ter uma descrição que dê contexto e abrangência às
caracterı́sticas de domı́nio no qual as necessidades foram encontradas (HORKOFF;
YU, 2013).
Seguindo os conceitos da engenharia de requisitos, é possı́vel, além, de determinar os objetivos, sua operacionalização em especificações de serviços e restrições,
a atribuição de responsabilidades aos agentes (seres humanos, hardware ou software)
que se relacionam com requisitos, e a rastreabilidade que associa os requisitos aos
agentes que os geram (LAMSWEERDE, 2003).
Em resposta ao aumento na complexidade dos problemas, como os ambientes
de desenvolvimento de software explorados neste trabalho, há uma clara necessidade
de modelar não só requisitos funcionais mas também os requisitos não-funcionais
(citados acima), e racionais, que são os que dão razão ao ”por quê?”desses requisitos,
levaram a uma nova abordagem de modelagem chamada GORE (Metodologia Orientada a Objetivos), em que os requisitos são modelos em termos de objetivos, como
sendo um estado ou condição que um ator ou agente deseja alcançar (YU, 2011).
A intenção da metodologia GORE, é a de trazer um nı́vel de abstração maior
para o negócio, organização, ou sistema Buede (2009). Entre as principais vantagens
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da metodologia GORE estão: a de fortalecer um critério para determinar a completeza
na especificação dos requisitos, cumpridos na medida em que sejam atingidos os
objetivos, a metodologia também fornece um mecanismo chave no gerenciamento
de conflitos entre diferentes pontos de vista, além de fornecer justificativas racionais
necessárias.
A Elicitação de requisitos consiste na atividade de identificação, aquisição,
análise e documentação do conhecimento relevante sobre o problema e do domı́nio no
qual se insere (chamado conhecimento especı́fico) e das caracterı́sticas e comportamento dos sistemas de planejamento e escalonamento (chamado de conhecimento
geral ou de contexto).
Para estes problemas é também essencial que o contexto em que o domı́nio e
o problema se situam sejam devidamente analisado, e para isso deve-se utilizar uma
combinação de métodos, ferramentas e pessoas organizadas seguindo um método
de trabalho. O resultado esperado é uma especificação detalhada sobre o qual é o
problema e uma clara descrição de qualidade dos requisitos (SILVA, 2016).
No trabalho de Vaquero, Silva e Beck (2013), são apresentadas etapas de um
processo contı́nuo de projeto para problemas de planejamento e escalonamento, em
que etapas iniciais do ciclo de vida caracterizam-se por modelar o conhecimento ainda
incompleto do artefato. Veja a representação na Figura 32.
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Figura 32: Etapas do processo de projeto para sistemas de planejamento e escalonamento

Fonte: Vaquero, Silva e Beck (2013)

Para este trabalho inspirado na abordagem mCSDIT de Moreira, Ferreira e
Seruca (2018) é considerada a leitura não do processo inicial de transformação digital
da organização, e sim da verificação cı́clica de transformação digital. Por se tratar de
um processo de reconhecimento do problema, o projeto de transformação tende a ser
otimizado até que os problemas ou metas, uma vez elencadas, seja corrigido ou atingido
respectivamente. A solução otimizada é, no entanto, difı́cil de ser encontrada em um
tempo que satisfaça os limites impostos em seu uso prático. Como primeiro passo
busca-se neste trabalho evidenciar os fatores crı́ticos de sucesso, para então oferecer
a organização meios pelos quais o mapeamento possa ser criado, compartilhado,
documentado e verificado a cada ciclo da transformação digital.
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2.5.2

Método I*

O Método orientado a objetivos I* (IStar) foi proposto por Eri Yu como parte de
sua tese de doutorado em 1994 Yu (2011), tem sido a linguagem predominante na
modelagem orientada a objetivos (HORKOFF; YU, 2013). Trata-se de uma abordagem
social-intencional que auxilia na modelagem, no design e na análise de requisitos de um
problema e ajuda a responder questões, tais como o porquê de um requisito é de um
tipo de não de outro e por que é necessário. O I* foca a noção de intencionalidade dos
atores e na relação destes com outros atores. Um ator é definido como uma entidade
ativa que executa certas ações para atingir um ou mais objetivos. Pode ser visto como
uma super classe para um agente, posição ou função conforme visto na Figura 33
(SILVA, 2016).
Figura 33: Classificação dos atores em I*

Fonte: (SILVA, 2016)

Os atores tem mantras, crenças, habilidades e compromissos, são semiautônomos
no sentido de ter liberdade de ação limitada pela relação com outros, mas não são
totalmente conhecidos ou controláveis. Eles são dependentes um dos outros para que
as metas sejam alcançadas, realizadas, ou que recursos sejam fornecidos.
O I* inclui dois modelos básicos, o primeiro é o de dependência estratégica
(Strategic Dependency - SD), que descreve os relacionamentos de dependência entre
atores, e o de Raciocı́nio Estratégico (Strategic Rationale - SR), que explica como os
atores alcançam suas metas.
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As dependências descrevem um relacionamento intencional entre dois atores,
possuindo tipos de acordo com a Figura 34:
Figura 34: Relações de dependências e intencionalidade entre atores em I*

Fonte: Yu (2011)

As dependências do tipo recurso são entidades, fı́sicas ou não, cuja principal
preocupação é a sua disponibilidade. A relação de dependência é a de que um ator
depende do fornecimento do recurso por outro ator.
As dependências do tipo tarefa definem uma forma especı́fica de fazer algo,
como uma solução. Essa solução podem ser funções, operações, procedimentos, etc...,
as dependências envolvendo tarefas acontecem quando um ator depende do outro
para realização de uma atividade.
As dependências do tipo Objetivo (Meta) são condições ou estados que as
partes pretendem alcançar. Não é especificado como a meta será alcançada, o que
permite considerar muitas alternativas, e há dependências de metas entre os atores
para representar a delegação de responsabilidade para satisfazer uma meta especı́fica.
As dependências do tipo Sub-Objetivo é uma condição, ou estado que os stakeholders desejam alcançar no qual não há um critério claro para afirmar se o subobjetivo foi alcançado, tendo grau de satisfação subjetivo.
Considerando o momento em que os atores relevantes e suas dependências
forem identificados, o modelo SD pode ser considerado concluı́do e pode-se passar
para o modelo SR, foco do trabalho proposto. O modelo SR modela os relacionamentos
intencionais dentro de um ator (elementos intencionais: Metas, terafas, recursos, subobjetivos) em relacionamentos do tipo Meio-fim, decomposição e contribuições.
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O relacionamento meio-fim é o de intenção de atingir um fim, sendo o fim uma
meta, um recurso, um sub-objetivo ou uma tarefa, os meios para atingir esse fim são
definidos como tarefas a serem executadas conforme representado na Figura 35:
Figura 35: Representação Meio-fim I*

Fonte: Criado pelo autor

O relacionamento do tipo decomposição de tarefa está relacionada a seus subcomponentes por meio de uma relação de decomposição. Os quatro tipos de elementos
intencionais podem ser um subcomponente de uma tarefa conforme Figura 36:
Figura 36: Representação Decomposição I*

Fonte: Criado pelo autor

Por fim, os relacionamentos do tipo contribuição são um tipo especial de relacionamento meio-fim que indica metas, recursos ou tarefas que contribuem positiva ou
negativamente para cumprimento de um determinado objetivo, sendo sub-divididos nos
tipos Make (++), Break (–), Help (+) e Hurt (-), representados pela Figura 37.
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Figura 37: Representação Contribuição I*

Fonte: Criado pelo autor

Inspirado pelo modelo de metas de Al-Ruithe, Benkhelifa e Hameed (2018) a
Metodologia GORE foi escolhida como metodologia de mapeamento de objetivos do
ambiente de trabalho foco deste estudo de caso.
Adicionalmente por influência dos trabalhos de Hirte e Roth (2018), Moreira,
Ferreira e Seruca (2018) e Eikebrokk, Lind e Olsen (2018) o framework I* (Istar) será
utilizada no trabalho de pesquisa por se tratar do framework que melhor sintetiza
os objetivos dos frameworks dos autores citados (Framework avançado de inovação
corporativa, mCSDIT e Framework) para criação de valor de TI, respectivamente).
A finalidade de utilização do I* é a de mapear as dependências estratégicas
relacionadas ao modelo de transformação digital adotada pela organização a ser
estudada considerando as metas, atores e dependências de acordo com o cenário
proposto, e então verificado a partir do raciocı́nio estratégico, como os atores envolvidos
atingem suas metas, identificando, analisando e registrando suas ações em fatores
criticos de sucesso.
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA

Neste capı́tulo, apresenta-se o estudo de caso incorporado de avaliação ao
trabalho cooperativo em um ambiente digital e aberto do Banco Bradesco, mais precisamente sobre o mapeamento de dependências e raciocı́nio estratégico empregado ao
ecossistema que mantém os programas de transformação digital (AceleraTI) e inovação
aberta (InovaBra). Ressalta-se, neste estudo de caso, a evidencia dada aos impactos
associados aos times de desenvolvimento de TI da referida organização.

3.1

Estudo de Caso Único Incorporado e Proposições

De acordo com Yin (2015), um estudo de caso é uma investigação empı́rica que
estuda um fenômeno contemporâneo (o ”caso”) em profundidade e se caracteriza:
• Não estão claramente definidos os limites entre o fenômeno e o contexto;
• Existem mais variáveis de interesse do que pontos de dados;
• Pela coleta de evidências, estas por sua vez podem surgir de diversas fontes de
evidências;
• E o desenvolvimento anterior das proposições deverão orientar a coleta e análise
de dados.
Faz-se relevante relembrar a pergunta norteadora previamente formulada e
definida na introdução: ”Como organizações financeiras podem identificar os principais
fatores criticos de sucesso para absorver e replicar para os times de desenvolvimento
de TI as melhores práticas oriundas de programas de Transformação Digital apoiados
na Inovação Aberta?”, sendo que questões de pesquisa do tipo “como” e “por que”
levam à pesquisa do tipo estudo de caso, desde que o pesquisador tenha pouco, ou
nenhum controle sobre os eventos (YIN, 2015). Situação a qual o pesquisador se
encontra em relação ao caso a ser estudado.
Adicionalmente, Yin (2015) explica que um estudo de caso pode ser único ou
múltiplo e dentro de cada uma dessas categorias, pode ser holı́stico ou incorporado. A
combinação dessas quatro alternativas gera quatro tipos de projetos:
• Estudo de caso único holı́stico (tipo 1);
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• Estudo de caso único incorporado (tipo 2);
• Estudo de caso múltiplo holı́stico (tipo 3); e
• Estudo de caso múltiplo incorporado (tipo 4).
A Figura 38 mostra os quatro tipos de estudos de casos, conforme a tipologia
apresentada por Yin (2015), destacando-se para fins da presente dissertação os
projetos de caso único incorporado.
Figura 38: Tipos básicos de projetos para estudos de caso

Fonte: Yin (2015)

Em um estudo de caso muitas condições que justificam um experimento único
também justificam um estudo de caso único. Um deles está relacionado ao fundamento
lógico para um caso único é aquele em que o caso representa um caso raro ou
extremo. Considera-se o ecossistema de uma organização financeira que apresenta
um ambiente de inovação aberta e que passa por uma transformação digital um caso
bastante especı́fico e raro.
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Outra caracterı́stica que justifica é o caso revelador, situação que ocorre quando
o pesquisador tem a oportunidade de observar e analisar um fenômeno previamente
inacessı́vel à investigação cientı́fica, cenário no qual o pesquisador se encontra em
relação ao ecossistema.

3.1.1

Proposições

A delimitação, contexto, ambiente e os tipos de informação a serem observadas
estão direcionadas pelas proposições colocadas pelo autor. A partir destas proposições
é possı́vel estabelecer uma estratégia de pesquisa para seu atendimento e cumprimento
do objetivo do trabalho.
Dado o objetivo principal de mapear quais formas mais efetivas de absorver e
replicar aos times de desenvolvimento as melhores práticas oriundas de programas de
transformação digital apoiados na inovação aberta, as seguintes proposições foram
elencadas a partir do aprofundamento teórico do autor acerca dos temas:
• A transformação digital da organização é um fator determinante para a os times
de desenvolvimento detenham maior efetividade operacional;
• Times de desenvolvimento formado pelos princı́pios da inovação aberta são mais
eficazes em desenvolver novos produtos;
• Times de desenvolvimento que utilizam técnicas e práticas de crescimento e que
trabalho cooperativamente, produzem melhores produtos;
• É determinante ao sucesso do empreendimento mapear, analisar e classificar
como a organização lida com os times de desenvolvimento a partir da modelagem
de seus objetivos;

3.2

Caracterı́sticas da Organização participante do Estudo de Caso

O ecossistema criado pela organização Bradesco (Figura 39) foi escolhido como
caso a ser estudado e irá disponibilizar informações para a pesquisa. O Bradesco foi
escolhido por oferecer em profundidade informações substanciais sobre os aspectos
explorados nesse trabalho, e também pela facilidade de acesso do pesquisador a estas
informações.
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Figura 39: Logo do Banco Bradesco

Fonte: Bradesco, 2020

O Bradesco é uma das maiores organizações financeiras do mundo, e o segundo
maior banco privado do Brasil, atuando em diversos paı́ses e em diferentes segmentos,
como Banco, Seguros, Financiamentos, Cartões, Investimentos, Capitalização, etc..., e
detém os números de acordo com os resultados apresentados no quarto trimestre de
2019, veja a Figura 40 (MIRANDA et al., 2020):
Figura 40: Resultados do 4º Trimestre de 2019 do Banco Bradesco

Fonte: Miranda et al. (2020)

Conforme explorado na revisão realizada no capı́tulo 2, o Bradesco apresenta
uma estrutura de inovação chamada InovaBra, que é um ecossistema que trabalha
diversos métodos de inovação aberta conforme definido na matriz de (HARWOOD,
2016).
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Sobre a vertente de Transformação Digital, o Bradesco apresenta um programa
chamado Acelera Ti, que consiste em um programa coordenado pelas lideranças
executivas da vertente de TI do Bradesco. Esse programa teve um triênio (2018 à 2020)
no qual iniciaram o programa de inovação, sendo estendido para mais um triênio (2021
à 2024) buscando a excelência na utilização de ambientes digitais.
O programa do Acelera TI promove o desenvolvimento de seu capital humano,
desenvolvendo-os na utilização de práticas Lean/Agile e cultura organizacional cooperativa aos departamentos de TI, promovem também às lideranças de média gestão
treinamentos para impulsionar a transformação digital.
A composição dos times de desenvolvimento vem mudando de acordo com
as mudanças organizacionais provocadas pelos programas InovaBra e Acelera TI,
passando de uma estrutura organizacional de formação de times matricial, para uma
estrutura denominada por Vilas (representada na Figura 41), que incorporam caracterı́sticas de times de desenvolvimento de produtos digitais ágeis.
Estes times trabalham em coordenação de fluxos de valor (value streams) que
devem proporcionar valor direcionado a seus objetivos, no caso do Bradesco, as Vilas
também servem para quebrar (ou diminuir) os silos criados pelos departamentos,
uma vez que o foco é gerar valor para aquele público e não atender a agendas dos
departamentos.

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 41: Estrutura de Vila

103

104

Para o estudo de caso, será avaliado como o ecossistema se comporta em uma
das Vilas criadas pelo Bradesco, a vila selecionada é a vila da plataforma digital pessoa
jurı́dica (PDPJ) pelas seguintes caracterı́sticas:
1. Nasceu de um projeto de inovação do InovaBra;
2. Utiliza práticas de Transformação Digital adotadas pela organização;
3. É uma plataforma que utiliza tecnologia, processos e produtos de parceiros;
4. É a vila em que o pesquisador terá maior acesso a informações;
As unidades incorporadas de análise trabalham diretamente na PDPJ e para
maior poder de avaliação serão destacadas unidades de diferentes estruturas, de modo
a identificar na pluralidade do ecossistema formas de realização do trabalho cooperativo
de forma efetiva.
As unidades incorporadas de análise são representadas pelos seguintes times
de desenvolvimento:
• Time de desenvolvimento interno do Banco Bradesco, que deve apresentar os
insumos de como o produto deve ser criado, e detém a responsabilidade de
sustentar todo o desenvolvimento. Será identificado como ’Organização’.
• Time de desenvolvimento de uma parceira tecnológica do Banco que promove a
utilização de esteira de desenvolvimento, infraestrutura e plataforma de microserviços
no qual será construı́da a PDPJ. Será identificado como ’BigTech’.
• Time de desenvolvimento de uma parceira consultora do Banco, que promove
mudanças relacionadas a processos de desenvolvimento, cultura organizacional,
governança dos projetos e desenvolvimento de sistemas. Será identificada como
’Consultoria’.

3.3

Protocolo do Estudo de caso

O protocolo contém os procedimentos e as regras gerais a serem seguidas neste
estudo de caso. Segundo Yin (2015) o protocolo é desejável para o estudo de caso
em qualquer circunstância, essencial quando se utiliza um projeto de casos múltiplos,
sendo, contudo, aproveitado pelo autor para balizar os procedimentos aplicados as
unidades incorporadas de análise.
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Ainda considerando Yin (2015) o protocolo é uma das táticas principais para se
aumentar a confiabilidade de pesquisa de estudo de caso e destina-se a orientar o
pesquisador ao conduzir o estudo de caso. O protocolo apresenta as seguintes seções:
• Visão geral do projeto de estudo de caso;
• Procedimento de campo;
• Princı́pios para coleta de dados;
• Captura de evidências e dados; e
• Guia para relatório do estudo de caso.

3.3.1

Visão geral do projeto de pesquisa

Segundo Yin (2015) a visão geral deve incluir informações prévias sobre o projeto,
as questões imperativas, contextos e leituras relevantes para estas questões. Dessa
forma conforme visto na seção 3.1 a pergunta norteadora da pesquisa está alinhada
ao objetivo de mapear quais formas mais efetivas de absorver e replicar aos times de
desenvolvimento as melhores práticas oriundas de programas de transformação digital
apoiados na inovação aberta.
O contexto de domı́nio é apresentado na seção 3.2, sendo o ecossistema criado
pelo Bradesco como organização escolhida para realizar o mapeamento por oferecer ao
pesquisador a oportunidade de observar e analisar em profundidade como o trabalho
cooperativo em um ambiente digital e aberto é realizado.
O presente trabalho utilizará a abordagem de estudo de caso único incorporado
(com unidades múltiplas de análise), dessa forma, segundo Yin (2015) para obedecer
aos critérios, é necessário a criação de um padrão adequado por meio da qual, várias
partes da mesma informação do mesmo caso podem ser relacionadas à mesma
proposição teórica, no caso a de que É determinante ao sucesso do empreendimento
mapear, analisar e classificar como a organização lida com times de desenvolvimento
a partir da modelagem de seus objetivos utilizando o framework Istar.
O contexto aplicado às unidades incorporadas de análise do estudo de caso
é a aplicação do mapeamento a diferentes times de desenvolvimento de diferentes
empresas do ecossistema Bradesco, sendo avaliado como cada uma destas empresas
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poderiam absorver e replicar aos seus times de desenvolvimento de TI as melhores
práticas advindas do referido ecossistema.

3.3.2

Procedimentos de campo

A Figura 42 apresenta as atividades que serão conduzidas neste estudo de caso
único incorporado.
Inicialmente, na fase de definição e montagem foi desenvolvida a teoria proposta
da aplicação do mapeamento GORE Istar em um ambiente de trabalho cooperativo
digital e aberto baseada no resultado da revisão da literatura (exploratória e sistemática),
para então selecionar o ecossistema Bradesco e montar o protocolo para coleta dos
dados.
Para a fase de preparação, coleta e análise, será feita a condução de cada
unidade incorporada de análise, sendo para a análise dos dados coletados a elaboração
de sumários narrativos dos dados provenientes da condução da triangulação para
cada uma das três unidades incorporadas de análise, resultando para cada unidade
incorporada de análise seu próprio relatório.
Finalmente na fase de análise e conclusão, será realizada a convergência no
mapeamento GORE Istar. Além da convergência, a partir da análise e classificação
dos impactos, será apresentado uma avaliação dos impactos positivos aos times de
desenvolvimento para o ecossistema selecionado promovendo seus fatores de sucesso.
Figura 42: Atividades do estudo de caso

Fonte: Adaptado de Yin (2015)
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3.3.3

Princı́pios para coleta de dados

O presente estudo de caso segue os três princı́pios de coleta de dados apontados por (YIN, 2015) para trazer maior poder de validade e confiabilidade e de fazer
frente ao problema explorado, para este estudo, mapear quais formas mais efetivas
de absorver e replicar aos times de desenvolvimento as melhores prática oriundas de
programas de transformação digital apoiados na inovação aberta.
O primeiro princı́pio corresponde à utilização de várias fontes de evidências, e
com este intuito o pesquisador adotará a triangulação de dados por meio de três fontes
selecionadas para o estudo de caso.
Será utilizada a visão de Zappellini e Feuerschütte (2015) relacionado a triangulação
de dados, no trabalho de Zappellini e Feuerschütte (2015) entende-se a triangulação
como um procedimento que combina diferentes métodos de coleta de dados, distintas populações (ou amostras), diferentes perspectivas teóricas, para consolidar suas
conclusões a respeito do fenômeno que está sendo investigado. Devem permitir ao
pesquisador uma ampla diversidade de questões históricas, comportamentais e atitudes, de maneira a se mostrarem complementares e destacarem-se os fatos sobre o
tema foco do estudo de caso.
Para este trabalho, as fontes que formam a triangulação terão as três condições
de Zappellini e Feuerschütte (2015) realizadas de forma consistente. Pois não será
aplicada apenas a análise aos dados de diferentes métodos de coleta, mas também
sob perspectivas distintas.
O segundo principio a ser considerado é o princı́pio da criação de um banco de
dados para o estudo de caso, pois na abordagem apresentada por Yin (2015), para as
estratégias de estudo de caso, existe essa deficiência de como a forma de coleta de
dados possa ser realizada sem que se perca a sua integridade.
O formato que melhor acomoda e a estrutura de coleta de dados proveniente de
várias fontes (triangulação de dados) é o de sumarização narrativa Yin (2015). Dessa
forma será possı́vel a normalização dos dados das diferentes fontes para que seja
adequado ao relatório de cada unidade incorporada de análise conforme Figura 3.
O terceiro e ultimo princı́pio é o de encadeamento das evidências, que consiste
em permitir que qualquer evidência proveniente das questões iniciais desta pesquisa
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leve às conclusões finais do estudo de caso. Além disso, permitir a identificação das
etapas e qualquer direção (da conclusão para as questões iniciais, ou das questões
iniciais para a conclusão).
No caso, iremos relacionar as proposições iniciais ao ecossistema, explorá-las
por intermédio da captura de evidências por diversas fontes, normalizá-las por meio de
relatórios narrativos, e aplicá-las ao framework GORE IStar convergindo aos objetivos
do ecossistema, e então analisar e interpretar seus resultados.

3.3.4

Captura de evidências e dados

Documentação

A avaliação dos documentos tem por objetivo extrair qual(is) estratégia(s), planos
táticos e práticas as lideranças promovem dentro da organização para a construção e
condução do times de desenvolvimento, assim como a identificação da suas metas.
A documentação a ser analisada compõe mas não se limita a e-mails, relatórios, estudos e avaliações, recortes e artigos, manuais e normativos. Além disso, na
organização Bradesco assume-se três nı́veis de classificação de privacidade para os
seus documentos: aberta, no qual a promoção dos mesmos é intencional e estimulada;
interna, no qual o conteúdo foi censurado para não expor nomes, qualquer informação
de cunho pessoal, e também informações irrelevantes para a análise das estratégias,
planos e práticas; confidencial, no qual o conteúdo não fará parte das evidências
utilizadas no trabalho, a menos que não tenham permitidas de maneira formal pela
organização.
Para atendimento aos princı́pios de triangulação de Yin (2015), este método
de coleta de dados buscará por meio de documentação a perspectiva da camada
estratégica da unidade incorporada de análise na primeira etapa na condução do
estudo de caso.

Entrevista

Optou-se pela entrevista a fim de ter uma visão abrangente das lideranças
das áreas técnicas e de negócio participantes das value streams da Organização. A
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entrevista será realizada prioritariamente de modo presencial e depois, sendo esta
impossibilitada por meio eletrônico utilizando uma ferramenta de video conferencia,
considerando os aspectos multi-regionais da Organização e unidades incorporadas de
análise.
Yin (2015) define a técnica de entrevista como um método sistemático para extrair informações a partir de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Segundo Yin (2015),
uma entrevista é composta por seis elementos: objetivo, potenciais entrevistados, questionário, logı́stica (local, termos, envio antecipado do questionário e confidencialidade),
fluxo da entrevista (abertura, entrevista e encerramento) e validação.
Para o atendimento dos princı́pios do estudo de caso, foi definido o roteiro da
entrevista focada, no qual segundo Yin (2015), o respondente é entrevistado por um
curto perı́odo de tempo, de forma espontânea e tem caráter de uma conversa informal,
porém, existe um conjunto de perguntas que é seguido.
O roteiro foi dividido em quatro grupos de questões: Contextualização (seção
A), Estratégia de composição dos times de desenvolvimento (seção B), condução dos
times de desenvolvimento (seção C) e impactos das mudanças organizacionais (seção
D).
A primeira seção será realizada em um modelo de survey para que o pesquisador
possa avaliar os participantes e dar sequência às demais seções, sendo admitido
apenas a participação de pessoas que atuam em papeis de liderança de times (gestores,
coordenadores, tech leaders, etc...).
As demais seções terão perguntas que acompanham exemplos que serão
oferecidas de modo verbal pelo pesquisador no momento da pesquisa, caso seja
necessário, para que os participantes possam se contextualizar de acordo com os
termos e objetivos das indagações.

Questões do Estudo de Caso

As questões de contextualização (Seção A) ajudam a identificar o posicionamento dos times de desenvolvimento, revelando a maturidade e verificar o uso das
práticas para formação e distribuição das equipes, divisão das atividades e também
avaliar se o entrevistado tem perfil para as próximas fases da entrevista.
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Seção A - Contextualização
1) Qual tamanho do time de desenvolvimento de TI que você participa?

a) 1 - 5 Pessoas
b) 6 - 10 Pessoas
c) 11 - 20 Pessoas
d) 21 - 50 Pessoas

2) Qual metodologia adotada pelo time?

a) Cascata
b) Ágil
c) Hibrido
d) Outro:

3) É utilizado algum tipo de gestão de portfólio / ágil escalado? Se sim, qual?

a) Sim
b) Não

4) Qual seu papel no time?

a) Devteam
b) Scrum Master
c) PO
d) UX
e) Lı́der de Projeto
f) Analista de Projetos
g) Analista de Negocio
h) Gestor do Produto
i) Gestor de Equipe
j) Gerente Departamental
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k) Executivo
l) Outro:

5) Em geral os projetos são bem sucedidos? Pode contar como vocês medem isso?

a) Sempre
b) Geralmente sim
c) Geralmente não
d) Nunca

6) Qual é geralmente a origem das ideias para criação de um produto ou serviço digital?

a) Pesquisas internas
b) Pesquisas ao ecossistema de inovação
c) Clientes
d) Concorrentes
e) Outros:

7) Há algum programa de transformação digital que impacte seu time? Se sim, qual
tipo de impacto

a) Sim;
b) Não;
c) Não sei;
d) Outro:

As questões de estratégia de composição dos times de desenvolvimento (Seção
B), são necessárias para expor os objetivos empregados aos produtos, as formas de
trabalho estabelecidas entre as organizações, as dificuldades da fase de concepção de
um produto, arquitetura e infraestrutura.
As perguntas desta seção são fundamentadas a partir dos trabalhos de Haddud
e McAllen (2018), Hirte e Roth (2018) considerando aspectos da transformação digital,
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Jantti e Hyvarinen (2018), Kane et al. (2017) para formação de times e Al-Ruithe,
Benkhelifa e Hameed (2018), Moreira, Ferreira e Seruca (2018) relacionado a inovação
aberta.

Seção B - Estratégia de composição
1) Quais áreas são envolvidas no processo de composição dos times de desenvolvimento?

Ex.: Patrocinador, Áreas de Negócio (Produtos, Canais, Legais, etc...), Áreas
Técnicas (Arquitetura, Infraestrutura, Soluções, Inovação, etc...), Parceiros (Negócio,
Tecnologia, Governança, Processos, etc...)

2) Quais áreas compõem os Times de Desenvolvimento?

Ex.: Patrocinador, Produtos, UX, Inovação, Arquitetura, Sistemas, Infraestrutura,
Parceiros (Terceiros), Parceiros (Negócio), Parceiros (Tecnologia).

3) Quais seriam três habilidades/caracterı́sticas essenciais para a composição de um
time de desenvolvimento? Por que são essenciais? Elas são presentes?

Ex.: Comunicação, Sintetização de ideias, Resiliência, Pensamento crı́tico, Pensamento Cooperativo, Auto-gestão, Liderança, Criatividade, Brio / Auto-motivação,
Humildade, Negociação, Inteligência emocional, Flexibilidade cognitiva

4) Como é orientada a divisão de responsabilidades do time?

Ex.:
Orientado a tarefas (cada pessoa assume a responsabilidade sobre suas tarefas)
Orientado a departamento (o time assume a responsabilidade sobre seu departamento e cooperam entre si)
Orientado a fluxos de valor (o time se organiza para atender determinado objetivo
de valor e se responsabiliza por ele)
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5) Como é orientada a autonomia do time?

Ex.: O time consegue se posicionar sem a necessidade do aval do superior nas
decisões da área ou os times trabalham apenas executando funções já acordadas, sem
autonomia para tomar decisões.

6) Como parceiros são incorporados ao time?

Ex.: Fazem parte do time como qualquer outro membro ou participam como
empresa terceira, sendo acionados, direcionados e controlados pelo time contratante.

7) como são negociados os contratos de parceria? Como funciona o modelo de propriedade intelectual?

Ex.: Os contratos estão atrelados a um escopo fechado de atuação cooperativa
pré-estabelecida, bolsão de horas trabalhadas em escopo aberto a ser explorado
pelas partes ou os contratos estão atrelado a aquisição de produtos, sendo o parceiro
remunerado pelos serviços de suporte.

8) Como é definido o nı́vel de confidencialidade da parceria?

Ex.:
Aberta (A exposição da parceria e resultados são públicos e estimulados)
Privada (A exposição da parceria é interna, assim como os resultados)
Secreta (Não há exposição da parceria ou dos resultados)

As questões relacionadas a condução de times de desenvolvimento (Seção
C) abordam as caracterı́sticas de governança dos projetos multi organizacionais, das
dificuldades em manter um clima cooperativo entre as pessoas envolvidas no projeto,
das práticas utilizadas para melhoria do desempenho dos times e dos produtos.
As perguntas desta seção são fundamentadas a partir dos trabalhos de Elliot,
Kay e Laplante (2016), Edmead (2016), Aguiar (2015) considerando aspectos da
transformação digital, Gava (2009), Kane et al. (2017) para formação de times e Al-
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Ruithe, Benkhelifa e Hameed (2018), Moreira, Ferreira e Seruca (2018) relacionado a
inovação aberta.

Seção C - Estratégia de condução
1) Foi observado e/ou aplicado algum aspecto de inovação nos projetos que participou?

Ex.: Sim, nas tecnologias aplicadas nos produtos ou uso interno, nos processos
de desenvolvimento, governança ou descoberta, ou ainda na cultura organizacional

2) Como foi realizado o processo de capacitação do time?

Ex.: Por intermédio de treinamentos presenciais, EAD, congressos... compartilhamento de experiencia no time ou especialistas que suportavam

3) Como é identificada e mensurada a performance do time?

Ex.: É identificada pelo time a partir da progressão do escopo definido e mensurada a partir de uma análise comparativa periódica do próprio time e projeto.

4) Como é realizada a comunicação do time?

Ex: O time participa das cerimonias e quando estão com alguma dificuldade
se conversam para sana-las. As pessoas que não estão no mesmo ambiente de
desenvolvimento tem ferramentas e livre acesso para falar com os membros do time.

5) Quão transparente o time é na apresentação dos resultados com as partes interessadas no Projeto?

Ex. Todas as informações são trafegadas por todos os nı́veis das partes interessadas no projeto, sendo claros e francos ou não há transparência entre os departamentos e também no time.
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6) Como as mudanças ocasionadas no projeto são assimiladas pelo Time?

Ex.: O time tem autonomia para avaliar e adequar a mudança de maneira a
otimizar seus recursos com foco em gerar valor ou o time registra as mudanças mas
não aplica, e aguarda um novo projeto para realizar as mudanças.

7) Quais destes princı́pios são percebidos no dia a dia do time?

a) Evitar trabalho que não adicione valor para o cliente.
b) Medir o progresso com software em funcionamento.
c) Manter equipes auto organizáveis.
d) Construir projetos com indivı́duos motivados.
e) Conhecer o valor do produto pela percepção do cliente.
f) Adaptar-se as mudanças facilmente.
g) Valorizar as pessoas e interações mais que processos.
h) Procurar simplicidade na resolução de problemas.
i) Responder a mudanças mais que seguir um plano.
j) Priorizar a comunicação oral entre as partes interessadas.
K) Procurar manter atenção a excelência técnica.
l) Ser transparente no trabalho e comunicação com colegas.
m) Priorizar software em funcionamento mais que documentação.
n) Procurar melhoria continua.
o) Procurar trabalhar em conjunto com partes interessadas.

8) Quais os maiores desafios encontrados no dia a dia pelo time?

Ex.: Falta de diretrizes formais, aversão a mudanças, baixo compromisso da alta
direção, perda de controle de gestão, documentação inadequada, baixo conhecimento
da visão e propósitos do projeto, treinamento inadequado do time ou ausência, não
temos ferramentas adequadas...

116

9) Quais são as principais causas de atraso no projeto identificadas pelo time?

Ex.: Requisitos com baixa definição e que foram utilizados como referencia para
estimativa inicial do projeto ou Saı́da dos membros do time, priorização de incidentes
em produção.

As questões dos impactos das mudanças organizacionais (Seção D) avaliam a
forma como as organizações parceiras influenciam os times de desenvolvimento, os
processos, tecnologia e cultura da empresa, das mudanças realizadas pela liderança e
pelo chão de fábrica.
As perguntas desta seção são fundamentadas a partir dos trabalhos de Schneider (1996), Hirte e Roth (2018), Nayak (2017) considerando aspectos da transformação
digital, Jantti e Hyvarinen (2018), Curguz e Ilisevic (2018) para formação de times e
Al-Ruithe, Benkhelifa e Hameed (2018), Moreira, Ferreira e Seruca (2018), Diehl e
Ruffoni (2012) relacionado a inovação aberta.

Seção D - Mudanças organizacionais
1) Você participa de alguma iniciativa de transformação digital e/ou inovação aberta?
Você faz parte de alguma comunidade que propaga estas ideia?
2) Houve alguma alteração observada sobre a hierarquia de trabalho do time?
3) Houve alguma alteração observada a respeito dos objetivos a serem alcançados
pelo time de desenvolvimento?

Ex.: Entregas curtas (prazo), disruptivas (inovação), com foco no usuário (usabilidade) com foco no valor (propósito), alto desempenho (qualidade)

4) Qual dessas frases melhor representa a cultura da empresa?

a) ”Nós somos bem sucedidos por trabalhar JUNTOS.”
b) ”Nós somos bem sucedidos por adquirir e manter o CONTROLE.”
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c) ”Nós somos bem sucedidos por CRESCER juntos e encher nossos times com
a nossa visão.”
d) ”Nós somos bem sucedidos por sermos os MELHORES.”
e) Outro:

5) Quais destes aspectos positivos são observados e aplicados pelo time em relação a
visão do cliente?

a) Exercitamos continuamente a empatia, colocando-nos no lugar do usuário, provendo soluções que garantam a melhor experiência na utilização das nossas soluções.
b) Somos comprometidos com as áreas de negócio, interagindo com frequência
e propondo as soluções técnicas mais adequadas ás necessidades identificadas.
c) Temos como foco de atenção permanente o atendimento ao escopo, prazo e
custo combinados com os gestores.
d) O acompanhamento da evolução dos projetos é eficiente e garante, na maioria
das vezes, esse atendimento.
e) Trabalhamos fortemente para sermos reconhecidos interna e externamente
pelos altos nı́veis de disponibilidade e segurança dos nossos sistemas para nossos
clientes.
f) Nossa comunicação com o cliente nos diversos nı́veis é eficaz. Exercitamos a
escuta ativa e explicamos as soluções propostas de forma fácil.

6) Quais destes aspectos negativos são observados e aplicadas pelo time em relação
a visão do cliente?

a) Temos uma visão restrita do negócio como um todo. Temos pouco entendimento de como a organização gera resultado e de como nossas soluções contribuem
nesse sentido.
b) Temos uma visão muito operacional e processual. Estamos mais preocupados
em atender nossos prazos e processos internos do que atender as necessidades do
cliente.
c) Somos lentos no atendimento aos nossos clientes. Nossa agilidade é prejudicada por processos rı́gidos e burocráticos.

118

d) Estamos longe do cliente. Mesmo buscando atender as demandas do gestor,
temos pouca visão do impacto do nosso trabalho no cliente final.
e) O gestor percebe a nossa prestação de serviços de forma desintegrada. As
áreas estão mais preocupadas em ”fazer a sua parte”, e menos na solução completa.

7) Quais destes aspectos positivos relacionado a um protagonismo é observado e
permitido ao Time de Desenvolvimento?

a) Contribuı́mos de forma ativa para garantirmos agilidade no lançamento de
novos produtos e serviços, alavancando a percepção de pioneirismo.
b) Somos curiosos, conectados e atualizados, avaliando constantemente novas
tecnologias que possam ser adotadas.
c) Estabelecemos fortes parcerias externas, promovendo a prospecção, discussão e desenvolvimento de ideias, buscando sempre a vanguarda em tecnologia.
d) Estimulamos contribuições de nossos funcionários e damos abertura para a
apresentação de novas ideias.
e) Nos casos em que não somos pioneiros no lançamento de novos produtos,
temos rápido poder de reação para acompanhar de perto movimentos de mercado.

8) Quais destes aspectos negativos relacionado a um protagonismo é observado e
proibido ao Time de Desenvolvimento

a) Nossos processos internos, estruturas e ferramentas dificultam a inovação.
Somos avessos a risco.
b) A estrutura hierarquizada e a baixa tolerância ao erro fazem com que as
pessoas tenham medo de falar e de se expor. Existe a percepção de que ”quanto
menos aparecermos, melhor”.
c) Temos resistência ao novo, reforçando nossa tendência de conservadorismo
e de manutenção do status quo. Muitas vezes entendemos que o novo ”atrapalha”a
operação do dia a dia.
d) Não temos o nı́vel de colaboração interna entre as áreas de TI necessário
para promover a inovação.
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e) Temos dificuldade de conciliar a inovação com as atividades de dia a dia.
Passamos o dia todo ”apagando incêndios”, o que tira o foco de pensar o novo.

9) Quais destes aspectos positivos relacionado as parcerias com o time de desenvolvimento são observadas?

a) Cultivamos e valorizamos o relacionamento entre os nossos parceiros internos
e externos como forma de potencializar a entrega das soluções completas para o
cliente.
b) Temos um alto nı́vel de cooperação, garantindo a fluidez do trabalho no dia a
dia.
c) Buscamos resolver as eventuais divergências e conflitos de forma madura,
buscando sempre o diálogo com nossos pares. Apenas acionamos o nı́vel hierárquico
superior quando não chegamos a uma solução.
d) Cultivamos um bom relacionamento com parceiros externos, prezando por
formas de trabalho que gerem ganhos para ambos os lados.
e) Estabelecemos relações de confiança internas e entre os departamentos de
TI. Entregamos o que prometemos e confiamos que nossos colegas atuarão da mesma
forma.

10) Quais destes aspectos negativos relacionado as parcerias com o time de desenvolvimento são observadas?

a) Há pouca sinergia entre as áreas de TI, ocasionando perda de eficiência.
Temos muitos processos independentes (não interligados) entre as áreas, ocasionando
lacunas.
b) As agendas departamentais ou pessoais predominam muitas vezes sobre
o interesse do negócio. Atuamos de forma fragmentada, em silos, com prioridades
diferentes e por vezes, conflitantes.
c) Dependemos excessivamente do relacionamento pessoal para viabilizar o andamento de atividades que, de outra maneira, ficariam paradas por conta da divergência
de prioridades entre as áreas.
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d) Terceirizamos em excesso nossas atividades, externalizando parte importante
do nosso conhecimento.
e) Temos pouca autonomia para avaliar e escolher nossos parceiros externos.

11) Quais destes aspectos positivos são observados a respeito da gestão dos Times
de Desenvolvimento?

a) Nossos processos são estruturados, promovendo um alto nı́vel de confiabilidade e controle da nossa operação.
b) Investimos fortemente em capacitação e treinamento técnico das equipes,
que são reconhecidas pelo sólido conhecimento.
c) Nossas equipes são altamente comprometidas com o trabalho.
d) Compartilhamos informações e nos preocupamos continuamente com a
formação de sucessores (tanto em posições de gestão quanto técnicas), garantindo a
retenção do conhecimento sobre nossos sistemas e processos.
e) Utilizamos novas ferramentas, métodos e formas de organização do trabalho
(tais como métodos ágeis e equipes multifuncionais e autônomas) para viabilizar
entregas mais aderentes ás expectativas de nossos clientes e usuários.

12) Quais destes aspectos negativos são observados a respeito da gestão dos Times
de Desenvolvimento?

a) Temos pouca autonomia. As decisões são muito centralizadas nos altos nı́veis
de liderança, sendo que a maioria dos lı́deres é pouco envolvida no processo decisório.
b) Falta clareza e objetividade na comunicação, ficando a critério de cada gestor
a forma de transmitir as informações. Faltam transparência e diálogo entre lı́deres e
suas equipes.
c) A cultura de ’cobrança’ domina as áreas de TI. Em caso de erro, tão importante
quanto buscar uma solução, é achar o culpado.
d) A celebração de bons resultados e o reconhecimento dos funcionários são
raros.
e) As polı́ticas de reconhecimento não são claras e os lı́deres não têm autonomia
para concederem aumentos ou promoções.
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f) Isso gera acomodação e desmotivação nas equipes.
g) Somos coniventes com o baixo desempenho. Profissionais que recorrentemente não desempenham de forma adequada continuam nas áreas por anos, afetando
a eficiência das áreas.

13) Quais destes aspectos positivos são observados a respeito do foco na entrega de
valor pelo Time de Desenvolvimento?

a) Atuamos com clareza sobre onde o Banco quer chegar e, nesse contexto,
sobre qual a contribuição de TI para a estratégia da organização.
b) Nosso planejamento é cuidadoso e eficiente. Analisamos dados e fatos com
profundidade, aprendemos com as experiências que não deram certo, tomando a
melhor decisão.
c) Nossas soluções são consistentes e robustas, aumentando a credibilidade do
banco. Aportamos grande conhecimento técnico ás nossas soluções.
d) Fazemos o melhor uso do volume de recursos disponibilizados para TI,
prezando sempre pelo melhor retorno sobre esse investimento para o Banco.
e) Temos foco em eficiência operacional. Buscamos sempre fazer mais com
menos, mantendo a qualidade da entrega.

14) Quais destes aspectos negativos são observados a respeito do foco na entrega de
valor pelo Time de Desenvolvimento?

a) O excesso de controles ao longo de projetos, da demanda à implantação, traz
morosidade e ineficiência.
b) O foco principal de nossas reuniões é o tratamento de incidentes e problemas.
Focamos prioritariamente para o passado e, assim, olha-se pouco para o futuro.
c) O desempenho é prioritariamente medido por meio do cumprimento do prazo
de entrega, ficando para segundo plano a qualidade da entrega ou o atendimento pleno
da necessidade do cliente.
d) Utilizamos ”salas de guerra”em situações de crise, que se tornam cada vez
mais frequentes por falta de planejamento.
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e) A priorização de projetos é falha. Tudo é prioridade. A ”carteirada”é constantemente utilizada como maneira de redefinição de prioridades.
f) Outro:

Observação participante

A Observação é uma fonte de evidências que oferece oportunidades incomuns
para a coleta de dados, pois oferece ao estudo de caso a visão interna, e não de um
ponto de vista externo. Contudo, também apresenta preocupação por conta dos vieses
tendenciosos que podem ser capturados como evidências conforme diz (YIN, 2015).
O pesquisador participa como lı́der de uma Value Stream em uma vila da
organização foco do estudo de caso, fazendo parte dos processos de construção e
condução de times de desenvolvimento e para este estudo, configurando o método da
coleta de dados a partir de uma observação participante.
A observação participante segundo Yin (2015) é uma modalidade especial
de observação na qual o pesquisador não é apenas um observador passivo. No
caso o pesquisador estará participando do processo de criação de composição de
uma plataforma inserida no contexto de ecossistema digital e direcionada para o
público pessoa jurı́dica, utilizando a estrutura de inovação aberta e do programa de
transformação digital.
Para que seja resguardada a integridade das evidências capturadas e por
consequência atendimento aos princı́pios do estudo de caso, o autor assume a criação
de um protocolo de observação, no qual serão registrados as ações relevantes, como
as decisões tomadas pelos times, com data e seus aprovadores, ciclos de entregas,
performance, efetividade, comunicação e agilidade. Para resguardo dos envolvidos,
será preservado o nome dos envolvidos, mas, mantido os papeis.
O modelo de protocolo de observação deve seguir o padrão de ata de reunião
de trabalho contendo as seguintes informações:
• Data;
• Participantes (Papeis);
• Ação relevante;
• Descrição (contexto);
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• Objetivo; e
• Impactos.

3.3.5

Guia para o relatório de estudo de caso

Para análise dos dados coletados serão elaborados sumários narrativos dos
dados provenientes da condução da triangulação para cada uma das três unidades
incorporadas de análise, considerando o contexto de ação no ecossistema de cada
uma delas e quais desafios referentes ao trabalho cooperativo em ambientes de
inovação abertos e digitais. Estes sumários devem prover informações relacionadas
as perspectivas de objetivos estratégicos, táticos e operacionais de cada uma das
unidades incorporadas de análise.
Em seguida, será construı́do o mapeamento considerando as dependências
e relacionamentos estratégicos por meio do framework GORE IStar, com o objetivo
de identificar, analisar, classificar os principais fatores criticos gerados nos times de
desenvolvimento de TI dentro do ecossistema.
Os dados qualitativos, obtidos por meio dos sumários narrativos que serão
inseridos como anexos deste trabalho para devida rastreabilidade.
Com a convergência de evidências, a triangulação dos dados ajuda a reforçar
a qualidade do estudo de caso. As múltiplas fontes de evidências (documentação,
entrevista e observação) proporcionam várias avaliações do mesmo fenômeno (YIN,
2015).
A Figura 43 ilustra o guia mencionado nesta seção:
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Figura 43: Guia do estudo de caso

Fonte: Elaborado pelo autor

3.4

Critérios de qualidade

Para validar a qualidade da pesquisa de estudo de caso, quatro testes têm sido
comumente utilizados: Validade do constructo, Validade interna, Validade externa e
Confiabilidade

3.4.1

Validade do Constructo

A validade do constructo é responsável pela identificação das medidas operacionais corretas para os conceitos sendo estudados (YIN, 2015);
Esta pesquisa não utiliza constructo, pois não tem a intenção de validar um
modelo. A teoria proposta é utilizada para identificar, analisar o trabalho cooperativo
em ambientes abertos e digitais por meio do mapeamento GORE Istar.

3.4.2

Validade interna

Para a validação interna, aplicável a estudos causais, não se aplicando a esta
pesquisa que propõe mapear o estado atual do ecossistema relacionado ao estudo de
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caso, para então concluir quais formas mais efetivas de absorver e replicar aos times
de desenvolvimento as melhores práticas oriundas de programas de transformação
digital apoiados na inovação aberta.

3.4.3

Validade externa

Validade externa trata do problema de saber se as descobertas do estudo são
generalizáveis além do estudo imediato, independentemente do método de pesquisa
utilizado (YIN, 2015).
O presente estudo de caso trata-se de um estudo de caso único incorporado, a
sua generalização para a validade externa não segue uma lógica de replicação, mas
de amostragem para a produção de uma teoria, que ainda segundo Yin (2015) a teoria
deverá ser replicada para outros ecossistemas para que então possa ter caráter de
generalização, podendo ser foco a futuros trabalhos relacionados ao tema.

3.4.4

Confiabilidade

O objetivo do teste de confiabilidade busca garantir que, se um pesquisador,
posteriormente, seguir o mesmo procedimento de pesquisa conforme descrito pelo
primeiro, e conduzir o mesmo estudo de caso novamente, deverá obter os mesmos
achados e conclusões (YIN, 2015);
Este trabalho de pesquisa documentou o protocolo, de forma que a pesquisa
poderá ser repetida tanto no próprio ecossistema, foco do estudo de caso, como para
outros ecossistemas.
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4 ESTUDO DE CASO

Este capı́tulo apresenta o estudo de caso conduzido em três unidades incorporadas que atuam no ecossistema da PDPJ. Conforme detalhado na seção 3.2
(Caracterı́sticas da Organização), as unidades incorporadas estão relacionadas aos
times de desenvolvimento de TI de diferentes empresas que fazem parte do ecossistema foco do estudo de caso, denominadas neste trabalho por Organização, BigTech e
Consultoria.
Os resultados são apresentados conforme protocolo elaborado na seção 3.3 e
apresentado na guia do estudo de caso (vide Figura 43), iniciando pela triangulação de
dados proposta.
A triangulação é caracterizada pela captura da documentação (Etapa A), seguida
pela entrevista focada (Etapa B), e pela observação participante (Etapa C), para cada
uma das unidades incorporadas de análise.
Em seguida, cada unidade incorporada de análise teve seu próprio relatório
narrativo (Etapa D), contendo a sumarização dos resultados obtidos na triangulação,
sendo este, segundo Yin (2015), o formato que melhor acomoda a estrutura de coleta
de dados proveniente de várias fontes (triangulação).
Por fim, foi realizada a convergência dos resultados obtidos nos relatórios narrativos para o mapeamento GORE I* (Etapa E), que permitiu a análise e interpretação
dos resultados dos principais fatores crı́ticos que otimizam o desempenho dos times de
desenvolvimento de TI.

4.1

ETAPA A - Documentação

Conforme citado na subseção 3.3.4 (Captura de evidências e dados), a captura
da documentação tem como objetivo extrair quais estratégias, planos táticos e práticas
foram idealizadas pelas lideranças e quais eram suas metas.
Por se tratar de diferentes unidades incorporadas de análise, cada organização
deve permitir ao pesquisador o acesso a diversos tipos de documentações como,
e-mails, repositórios corporativos, relatórios, normativos, guias, manuais, etc...
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4.1.1

Documentação - Organização

Conforme citado na seção 3.2 (Caracterı́sticas da Organização) a Organização
promove um modelo de transformação digital denominado de Acelera TI, constituı́do
por diversas frentes de trabalho que seguem um mapa estratégico conforme pode ser
visto na Figura 44.
Figura 44: Mapa Estratégico do AceleraTI 2021

Fonte: Portal Corporativo Bradesco, 2021

A Organização promove e disponibiliza informações relacionadas ao programa
de transformação e cultura digital em diversos formatos. Contudo a principal fonte é a
vila de transformação digital do Acelera TI denominada Lean Digital.
A vila Lean Digital tem o objetivo de estabelecer uma nova forma de empreender
projetos por meio dos princı́pios Lean e Agile, reduzindo desperdı́cios e priorizando a
geração de valor.
Os objetivos deste segundo triênio foram estabelecidos e priorizados junto aos
Diretores do programa e Superintendentes de TI da organização:
• Impacto e centralidade no cliente
Garantir a melhor jornada do cliente, com alinhamento estratégico ponta a ponta
e uso eficiente dos recursos, ativando valor de negócio na organização por meio
dos empreendimentos da transformação.

• Habilitadores Tecnológicos
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Ter as Vilas como referência em transformação digital e adoção Cloud , para
que consigam criar novas soluções digitais inteligentes baseadas em dados com
velocidade, qualidade e autonomia e evoluir os sistemas legados, gerando valor
para o cliente de forma mais efetiva.

• Cultura, gestão e comunicação
Todas as pessoas da Organização, desde a alta liderança até os times, impulsionando a jornada de transformação ao atuar com autonomia e responsabilidade,
experimentando e aprendendo rapidamente, fortalecendo a cultura colaborativa e
garantindo uma comunicação transparente e inclusiva.

• Agilidade e eficiência na entrega de valor contı́nua para o cliente
Garantir a escala do modelo ágil e elevar a cultura de gestão, design e entrega
Lean no Bradesco, promovendo a eficiência e agilidade nos empreendimentos e
gerando impacto de valor na vida dos nossos clientes.

• Taxonomia, backbone e governança
Garantir que os empreendimentos ágeis estejam alinhados ao redor de cadeias
de valor estratégicas, fomentando a integração corporativa orientados às jornadas
dos clientes.
São objetivos sinérgicos aos apresentados pelo mapa estratégico do AceleraTI
e a priorização dos objetivos e devem, portanto, ser aplicados às Vilas da Organização,
sendo a PDPJ protagonista em atender a estas priorizações. O roadmap para aplicação
destes objetivos pode ser observado na Figura 45.
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Figura 45: Roadmap do Acelera TI 2021

Fonte: Cartilha de formação Lean - Objetivos 2021 Lean Digital, 2021

A avaliação dos objetivos apresentados no roadmap do Lean Digital funciona em
ciclos PDCA1 . Logo, as entradas para o estabelecimento dos objetivos do ano corrente
são exatamente os resultados obtidos no ano anterior.
Uma análise das diferenças entre as metas estabelecidas e o que foi alcançado
é realizado e, então, é proposta uma sequência de novos objetivos que mitiguem a
diferença encontrada. Estes objetivos são apresentados aos diretores e superintendentes de TI para que então sejam priorizados e comunicados para todas as Vilas da
Organização.
A documentação é disponibilizada prioritariamente em um repositório corporativo
acessı́vel por todos que fazem parte do ecossistema PDPJ. Porém, a Organização
também utiliza outras formas de comunicação direta com seus funcionários e podem
ou não ser compartilhadas com os parceiros do ecossistema.
Os objetivos da Vila PDPJ são promovidos e ilustrados em forma de mandala,
conforme pode ser visto na Figura 46, estando disponı́vel para o acesso de todos os
participantes.
A PDPJ prevê o atendimento de clientes autônomos até empresas de pequeno
porte (EPP) e seus objetivos estão relacionados a quatro pilares:
• Sentir que estou no controle da minha empresa;
• Qualquer coisa fora do meu core business é frustrante;
• É importante eu sentir que não estou sozinho; e
1

O objetivo principal do PDCA é oferecer uma melhoria contı́nua em qualquer processo a que seja
aplicado. Esse é uma processo relativamente simples mas, se bem aplicada, pode trazer melhorias
importantes para o negócio.
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• Quero uma relação ganha-ganha com o Banco.
Cada um destes pilares se desdobram em sub-objetivos que permeiam uma
camada unificada relacionada a um canal digital único que engloba uma plataforma
adaptável e escalável, sendo esta direcionada por dados.
Figura 46: Mandala de Objetivos da PDPJ

Fonte: Relatório A3 PDPJ

É identificado que os objetivos se co-relacionam entre a PDPJ e o mapeamento
estratégico operacional.
O objetivo de ’Impacto e centralidade no cliente’ é identificado na mandala
apresentada na Figura 46, que posiciona os clientes (empreendedores) no centro,
sendo alvo dos pilares e seus sub-objetivos.
O objetivo ’Habilitadores tecnológicos’ é representado nas camadas do canal,
plataforma e dados.
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O canal digital é projetado para atender o empresário onde estiver e da forma
como quer, ou seja, a PDPJ deve ser acessı́vel por diferentes canais (omnichannel) da
Organização, com jornadas orientadas e personalizadas para o cliente autenticado.
A plataforma é projetada de forma escalável para ser multi-banco (openbanking),
multi-empresas (grupos econômicos) e multi-contas.
E os dados são provenientes de fontes internas (bases corporativas) e fontes
externas (parceiros de negócio), gerando poder de inteligência de dados para a PDPJ.
Os objetivos ’Cultura, gestão e comunicação’ e ’Agilidade e eficiência na entrega
de valor contı́nua para o cliente’ contam com a presença do modelo de Vilas instalado
para a PDPJ, promovendo a redução ou quebra de silos de dependências entre áreas
relacionadas ao projeto e a utilização da mentalidade ágil, assim como a aplicação da
metodologia para entrega de valor contı́nuo.
Finalmente, sobre o objetivo de ’Taxonomia, backbone e governança’, por a
PDPJ ser um projeto proveniente do inovaBra, é pioneiro na Organização no sentido
de Plataforma Digital e, portanto, deve estabelecer cadeias de valor corporativas,
apresentando um padrão de governança e taxonomia para a finalidade de plataforma
digital.

4.1.2

Documentação - BigTech

A BigTech disponibiliza a documentação no repositório corporativo da Organização.
Este repositório apresenta diversos espaços de compartilhamento de informações que
funcionam como repositórios especı́ficos de gestão, estrutura e conteúdos criados por
diferentes grupos.
Um destes espaços é chamado de Portal TI Hı́brida, e este portal abriga diversos
temas relacionados à tecnologia disponibilizada pelo parceiros, contudo é polarizado
em dois grandes blocos:
• Arquitetura TI Hı́brida
• Esteira corporativa DevSecOps
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A arquitetura TI Hı́brida tem como objetivo ser a referência de qualidade no modelo desenvolvimento de microserviços em Cloud por meio de uma PaaS 2 , catalisando
um novo modelo a Organização com o intuito de modernizar os seus serviços e produtos ao cliente final promovendo maior qualidade, velocidade e melhorar a experiência
do cliente.
A arquitetura segue alguns princı́pios e regras estabelecidas entre a BigTech e
Organização a fim de extrair o maior poder da tecnologia em favor aos produtos frutos
da parceria.
A Figura 47 apresenta os princı́pios e regras seguidos pelos empreendimentos
que utilizam a TI Hı́brida.
Figura 47: Princı́pios e Regras de Desenho de Solução

Fonte: Portal TI Hı́brida, adaptado pelo autor

A estrutura organizacional da TI Hı́brida também é estruturada no modelo de
Vila. Seu propósito é de catalisar a cultura de transformação digital no sentido da
aplicação de tecnologia digital em cloud.
Suas responsabilidades são as de promover inovações, melhorias e atender
as necessidades das demais Vilas que utilizam sua arquitetura. Novas tecnologias,
2

Camada intermediária entre os tipos de cloud computing, sendo composta por hardwares virtuais
oferecidos como serviço (os quais são virtualizados e disponibilizados pela internet por um fornecedor
especializado).
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revisão de processos e mudança cultural são constantemente implementadas segundo
a Figura 48 extraı́do do relatório A33 da Vila da TI Hı́brida.
Figura 48: Estrutura organizacional da Vila TI Hı́brida

Fonte: Relatório A3 TI Hı́brida

A estrutura organizacional da vila Ti Hı́brida é de governança da Organização,
contudo, a BigTech é representada em papeis chaves do Grupo de Arquitetura da TI
Hı́brida (GATIH) Gerencial e Operacional.
No caso, a BigTech fornece produtos e serviços relacionados a Cloud, apresenta
os padrões de desenvolvimento instituı́dos pelo GATIH (ver na Figura 49) e a potencializa trazendo softwares sinérgicos a seus produtos aprimorando a utilização dos
padrões de desenvolvimento.
Os padrões de desenvolvimento de soluções são apresentados a partir de
templates abstratos de alto nı́vel para garantir generalização, dada a pluralidade de
serviços que o ecossistema pode produzir.
Esses padrões de design são úteis para a criação de aplicações confiáveis,
dimensionáveis e seguras. Podem ser utilizadas como exemplo ou para consulta na
criação de novas aplicações ao decorrer dos anos.
3

O relatório A3 é uma ferramenta que busca reconhecer e propor a resolução de problemas. Por
meio dela, é possı́vel identificar a causa raiz, sua natureza e a gama de contramedidas possı́veis,
para só então selecionar a melhor, colocar em prática e daı́ observar se realmente o problema foi
efetivamente solucionado.
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Figura 49: Padrões de desenvolvimento para a Cloud

Fonte: Repositório TI Hı́brida

Além da Cloud, a BigTech promove a cultura DevOps dentro da Organização. O
GATIH criou então, a esteira corporativa DevSecOps, que tem por objetivo promover um
modelo de melhoria contı́nua na Organização. Para isso utiliza um modelo que propõe
o planejamento de negócio contı́nuo, desenvolvimento cooperativo, testes contı́nuos,
entregas contı́nuas, otimização e feedback contı́nuos e finalmente monitoramento
contı́nuo.
A esteira DevSecOps é composta pelas ferramentas apresentadas na Figura 50,
que também apresenta o pipeline (esteira de desenvolvimento) proposto.
Figura 50: Visão do pipeline em relação ao ciclo de desenvolvimento

Fonte: Repositório TI Hı́brida

A esteira DevSecOps da Organização possibilita a entrada de novas tecnologias
que buscam otimizar o trabalho, contudo, os ambientes de desenvolvimento, testes
e produção estão condicionados ao uso da plataforma de cloud da BigTech. Dessa
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forma, a Organização depende da BigTech para aprimoramento dos seus processos
evolutivos acerca do desenvolvimento.
Outra caracterı́stica comum da esteira é o fluxo de homologação e incorporação
de novas ferramentas, fazendo parte do departamento de inovação da Organização o
processo de disponibilização destas ferramentas para pleno uso dos times de desenvolvimento. Na Figura 51 podem ser vistas as colunas de melhoria contı́nua adotada
pela Organização e as ferramentas disponı́veis.
Figura 51: Visão do toolchain em relação as práticas DevSecOps

Fonte: Repositório TI Hı́brida

4.1.3

Documentação - Consultoria

Assim como a BigTech, a Consultoria disponibiliza a maior parte da sua documentação
no repositório da Organização, porém, no caso da Consultoria, seu trabalho é centralizado para a Vila PDPJ, portanto, seu acesso é restrito aos demais espaços do
repositório.
A governança, arquitetura e a metodologia de desenvolvimento são os pilares do
trabalho da Consultoria dentro da Vila PDPJ. Ainda assim, como no trabalho realizado
pela BigTech, apesar dos especialistas serem os parceiros (BigTech e Consultoria), a
Organização impõe a participação de seus funcionários em papéis chave para que o
trabalho dos parceiros seja acompanhado de perto.
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Governança - Consultoria

A Consultoria trouxe para a Organização uma forma de coordenar o trabalho
realizado por meio de um modelo de governança próprio. Esse modelo de governança
é diferente do modelo de governança apresentado pela Organização (proveniente
da Vila Lean Digital), contudo a Organização se colocou na posição de absorver o
modelo que a Consultoria queria apresentar, complementando, então, a estratégia de
governança do Lean Office com a da Consultoria. Na Figura 52 é apresentado o plano
de comunicação proposto pela Consultoria.
Figura 52: Governança - Plano de comunicação proposto

Fonte: Plano de Comunicação - Consultoria

O Plano de comunicação indica que o modelo da Vila PDPJ deve trabalhar com
cinco cerimonias para gestão da governança. Os membros e objetivos são adaptados
de acordo com a cerimonia, e suas pautas devem ser endereçadas de acordo com o
progresso da Vila.
Além das cerimonias de governança, são previstas outras cerimonias preparadas
para o modelo de ágil escalado. Desta forma tem-se cerimonias para avaliação da
gestão das VSs (conjunto de Squads), cerimonias para avaliação das inceptions e
descobertas do produto, cerimonias das Squads (padrão Scrum).
Também é prevista a execução de fóruns de refinamento de acordo com a
especialidade. Na Figura 53 pode ser visto o propósito e audiência proposta para cada
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uma das especialidades: Arquitetura técnica, Arquitetura Funcional, Desenvolvimento e
Experiência do usuário (Respectivamente).
Figura 53: Governança - Cadência para Fóruns

Fonte: Apresentação de Treinamento das Squads PDPJ

Como apoio às squads, o plano de comunicação é estabelecido criando aceleradores técnicos que permitem o gerenciamento de riscos.
A gestão então promove a melhoria da qualidade de engenharia de desenvolvimento, promovendo a identificação antecipada de dependências da squad ou
interdependências internas (outras squads) ou externas a Vila PDPJ.
Na Figura 54 é visto como a Consultoria apresenta o modelo de gerenciamento
de riscos técnicos e alguns artefatos e práticas para apoiar o gerenciamento.
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Figura 54: Governança - Apresentação de modelo de Aceleração Técnica

Fonte: Apresentação de Treinamento das Squads PDPJ

Entre as práticas, tem-se o Solution Design que se trata de uma especificação
técnica realizada pelo arquiteto de solução da squad. Essa especificação é direcionada
a uma funcionalidade do sistema e compreende informações como o resumo do escopo
da solução: regras de negócio, critérios de aceite, wireframes, casos de uso e itens fora
do escopo. Também trata informações do projeto como riscos da solução: Premissas
da solução, dependências da solução e limitações (restrições) da solução.
O Solution Desing é um artefato de arquitetura funcional composto por: Diagramas de sequência, cenários alternativos e necessidades de modelagem de dados.
Para soluções complexas ainda existem outros aspectos a serem contemplados neste
artefato, como o resumo dos impactos da solução, considerando arquitetura, componentes, testes ou endpoints de APIs, todos estes considerando a melhor rastreabilidade
dos impactos. Podem ser incluı́dos no documento considerações não funcionais ou de
testes e abreviações utilizadas.
Também é apresentado outros dois artefatos para a rastreabilidade e melhoria
da comunicação do cliente, o Dicionário de Dados e o API-Matrix.
O dicionário de dados apresenta o modelo de dados gerenciado pelos Database
Administrator
4

4

(ou DBAs) da Vila PDPJ. Nele é contido o desenho da base de dados,

DBA é a sigla para Database Administrator ou Administrador de Base de dados, este profissional é
responsável por manter o banco de dados seguro, além de gerenciar, monitorar, efetuar backups,
aprimorar a performance, dentre outras tarefas.
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a rastreabilidade de uso daquele determinado dado para o contexto do programa e sua
descrição.
Já o API-Matrix, é uma matriz de rastreabilidade para as Application Programming Interface 5 (ou APIs) que facilita o reuso, prioridade de criação e rastreabilidade
em caso de alterações ou problemas.
Finalmente, o single pane of glass (único painel de vidro, em tradução livre),
trata-se de ter uma visão unificada para identificação do progresso da Vila PDPJ. A
representação pode ser visto na Figura 55.
É esperado que qualquer participante que tenha acesso às ferramentas da
esteira DevSecOps possa incluir riscos, bloqueios ou qualquer informação relevante ao
projeto a ser avaliado por todas as camadas da governança.
Figura 55: Governança - Single Pane of Glass (SPoG)

Fonte: Apresentação de Treinamento das Squads PDPJ

Arquitetura - Consultoria

O modelo arquitetural da Consultoria tem uma abordagem menos impositiva e
mais propositiva. Considera explorar quais são as tecnologias adotadas pela Organização
e BigTech a fim de extrair as melhores soluções para a Vila PDPJ.
5

API é a Sigla para Application Programming Interface ou Interface de Programação de Aplicações,
e é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou
plataforma baseado na Web
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Dessa forma, foi criado um time de arquitetura dentro da Vila PDPJ que suporta
as decisões funcionais e técnicas das squads. Este time é formado por pessoas
da consultoria, departamento de desenvolvimento e de arquitetura da Organização,
sendo responsável pela criação do mapa de arquitetura da PDPJ, solicitações de
infraestrutura, configurações do canal e de ambiente, deliberações de utilização de
tecnologia e padrões de desenvolvimento.
O departamento de arquitetura da Organização é o responsável pelo documento,
contudo, a Consultoria o influencia, desenha e acompanha a evolução do mapa. Uma
representação do mapa em alto nı́vel de abstração pode ser visto na Figura 56.
Figura 56: Representação do Mapa de Arquitetura em alto nı́vel de abstração

Fonte: Elaborado pelo autor

Os desenhos de requisições de infraestrutura permitem aquisições, configurações
e suporte aos times. Os desenhos de infraestrutura são construı́dos de acordo com o
ambiente que representam.
Nesse desenho é possı́vel rastrear quais os servidores, camadas de segurança,
integrações com outros sistemas, rotas de acesso, entre outros elementos de infraestrutura.
Para a esteira DevSecOps tem-se quatro ambientes de trabalho: TU (Testes
Unitários) que provê infraestrutura simplificada para testes direcionados aos desenvolvedores testarem seus serviços em um ambiente corporativo, TI (Testes Integrados)
que provê infraestrutura que permite testes de integração a sistemas de suporte e
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entre os serviços construı́dos, TH (Testes de Homologação) que provê infraestrutura
próxima ao ambiente produtivo para a realização de testes com os gestores e testes
não funcionais e PROD (ambiente de produção) que provê infraestrutura necessária
para atender a volumetria estimada aos clientes do produto.
Os fóruns de desenho funcional e técnicos, também fazem parte do trabalho de
arquitetura da Consultoria. Os fóruns de arquitetura funcional apresentam as evoluções
do produto PDPJ entre os arquitetos e analistas das squads participantes, identificando
padrões e modelos funcionais aplicáveis, garantindo a integração entre os elementos
de usabilidade da PDPJ. Já nos fóruns de arquitetura técnica são deliberados os usos
de ferramentas, padrões de desenvolvimento e engenharia de desenvolvimento.

Metodologia - Consultoria

A metodologia adotada pela consultoria segue um processo de entrega de valor
contı́nua. São observadas seis fases de produção de software (como pode ser visto na
Figura 57), a de Inception e Desing, com o objetivo de descobrir, entender e planejar
coletivamente o escopo do que será desenvolvido por meio de dinâmicas colaborativas
e equipe multidisciplinar, considerando os contextos de Negócio & UX e de Tecnologia.
As fases de desenho de solução e preparação, em que as atividades estão
relacionadas à construção de protótipos, produção de artefatos de arquitetura, histórias
de usuário, revisão de priorização do backlog, estimativa de complexidade, critérios de
aceite e identificação de interdependências para execução do desenvolvimento.
Finalmente, a fase de Build e Release compõe o desenvolvimento das histórias,
a realização dos testes automatizados, integrados e validações de critérios de aceite
(homologação) para então realizar a estratégia de disponibilização da entrega ao
cliente.

Fonte: Repositório PDPJ - Framework

Figura 57: Visão geral da metodologia da Consultoria
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Após a fase de descoberta do produto (Inception), existe uma particularidade na
metodologia adotada pela Consultoria, que são as fases de controle de qualidade. Há
um padrão Scrum para os nı́veis de qualidade chamados DoR (Definição de preparado)
e DoD (Definição de pronto), que correspondem a contratos estabelecidos entre o
Scrum Team para a identificação de atingir os objetivos de alguma fase do projeto,
segundo alguns critérios.
Já na metodologia adotada pela consultoria esses contratos se estendem para
mais outras fases, conforme apresentado na Figura 58.
Estes controles de qualidade permitem uma melhor visualização da maturidade
necessária para atingir uma nova fase de produção do software. Além disso, estabelece
um padrão a ser seguido por todas as squads da PDPJ.

Fonte: Repositório PDPJ - Framework

Figura 58: Controle de qualidade adotado pela Consultoria
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Além dos processos de entrega de valor, faz parte da metodologia apresentada
pela consultoria a orientação dos objetivos em formato de OKRs (Objectives and key
results).
Apesar de sinérgicos aos apontados pela mandala da PDPJ (ver Figura 46), os
OKRs apresentados pela consultoria estabelecem metas com resultados mensuráveis
e repriorizados de acordo com a visão dos times de produto da Vila PDPJ. Os OKRs
estratégicos podem ser vistos na Figura 59.
Figura 59: OKR Estratégicos - Vila PDPJ

Fonte: Repositório de Metodologia PDPJ

4.2

ETAPA B - Entrevista Focada

Esta seção foi transferida para o Apêndice A para melhor fluxo de leitura e
acompanhamento do estudo de caso.

4.3

ETAPA C - Observação Participante

A observação do tipo participante é um método de pesquisa que tem objetivo de
observar o comportamento da camada operacional em relação aos planos estratégicos
e táticos da PDPJ.
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O pesquisador participa como VSM (Coordenador de um conjunto de squads)
da PDPJ e contribui diretamente para os processos de construção e condução dos
times de desenvolvimento por parte da Organização e influencia também na condução
dos times de desenvolvimento da BigTech e Consultoria participantes deste estudo.
Para fins de resguardo e integridade das evidências, o padrão de protocolo
utilizado é o mostrado na Figura 60.
Figura 60: Modelo de Ata para Observação Direta

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.1

Observação - Organização

A série de observações da Organização foram realizadas no perı́odo de junho
de 2020 à maio de 2021 envolvendo as três unidades incorporadas participantes
do presente estudo de caso. O pesquisador teve acesso aos eventos declarados
possibilitando estruturar as observações.
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A primeira observação é apresentada na Figura 61 e demonstra a evolução da
plataforma MEI que era tida como produto mı́nimo viável da PDPJ.
Figura 61: Observação da Evolução da Plataforma MEI para Plataforma PDPJ

Evento: Evolução da Plataforma MEI para Plataforma PDPJ| DATA: 01/06/20
Participantes:
Organização: Dep. Inovação; Dep. Desenvolvimento; Dep. Canais Digitais
BigTech: Time de Cloud e Time de DevSecOps
Principais Destaques e Observações
Objetivos (descreve de forma sucinta objetivo do evento):
1. Gestor Dep. Canais Digitais apresenta solução de plataforma digital preparada para openbanking e que
centraliza os serviços digitais para público PJ MEI e MPE.
2. Dep. Desenvolvimento e Inovação apresentam modelo de trabalho para construção do projeto em
formato ágil, utilizando cloud e esteira DevSecOps da BigTech.
Ação Relevante (descreve ações para atingir objetivos):
1. Apresentação dos resultados obtidos no MVP (Plataforma MEI) pelo Dep. Canais Digitais
2. O Dep. Inovação apresentou o benchmark de plataformas digitais que atenderiam o público MEI/MPE
mostrando uma lacuna importante de ser atingida
3. Os Deptos concordam que é necessário criar uma Vila para a PDPJ.
4. A BigTech indicou que a plataforma em Cloud já estava sendo utilizada pela Organização, inclusive na
estrutura do MVP da PDPJ.
5. A BigTech indicou que a esteira DevSecOps estava disponível para utilização pela Organização.
Descrição (incluindo quando possível dependência estratégica e raciocínio estratégico):
1. Sobre a deliberação de recursos destinados a PDPJ: Há de acordo com o tamanho da verba a ser
destinada a determinado projeto a necessidade de passar por alguns fóruns até que seja atingido o valor
destinado para o projeto, no caso da PDPJ o conselho executivo (fórum de maior poder) teve que
deliberar, dado valor alto solicitado. Até que a deliberação entrasse como pauta e fosse aprovado houve
uma demora de aproximadamente 5 meses. Além disso, outros departamentos passaram a participar do
projeto.
2. Sobre a utilização de Cloud e esteira DevSecOps: A estrutura da plataforma em Cloud e esteira DevSecOps
são relativamente novos dentro da Organização, ainda existem muitas dúvidas entre os times de
desenvolvimento que utilizam essa estrutura. O time de suporte da BigTech demora a atender as dúvidas,
correções e necessidades devido a quantidade de solicitações. Para melhorar o processo de necessidades
foi adotado um modelo de gestão de solicitações para a BigTech, ainda assim o processo é demorado.
Impactos (descreve impactos obtidos durante o progresso do evento):
1. Observador – A deliberação de verba para a construção da Plataforma PDPJ foi facilitada mediante a
entrega do MVP (Plataforma MEI) junto ao time executivo da Organização.
2. Observador – Dado o prazo e escopo apresentado, o Dep. de Desenvolvimento indicou a necessidade de
contratar uma consultoria para ajudar na construção da Plataforma PDPJ e que ela deve participar
ativamente da Vila PDPJ.
3. Observador – A criação de especialistas em Cloud e esteira DevSecOps dentro da Vila PDPJ se tornou algo
necessário mediante a demora no atendimento das solicitações. Isso já havia sido percebido ainda em
tempo de MVP.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na Figura 62 é observado a criação da Vila PDPJ de acordo com a visão da
Organização.
Figura 62: Observação da criação da Vila PDPJ

Evento: Criação da Vila PDPJ| DATA: 01/07/20
Participantes:
Organização: Dep. Desenvolvimento; Dep. Canais Digitais; Lean Office

Principais Destaques e Observações
Objetivos (descreve de forma sucinta objetivo do evento):
1. Gestor Dep. Canais Digitais e Desenvolvimento apresenta para o Lean Office a solução de plataforma
digital PJ.
2. Lean Office apresentam modelo de Vilas no padrão da Organização
Ação Relevante (descreve ações para atingir objetivos):
1. Dep. Canais Digitais apresentou os resultados do MVP da plataforma e a visão de produto concebido em
conjunto do Dep. de Inovação.
2. Dep. Desenvolvimento apresentou toda estrutura de engenharia adotada e mapeamento das trilhas de
desenvolvimento para atingir visão do produto.
3. Lean Office apresentou metodologia de vila proposta para dar poder de escala para o projeto PDPJ.
Descrição (incluindo quando possível dependência estratégica e raciocínio estratégico):
1. Sobre a visão de produto: A visão de produto da PDPJ sofreu diversas mudanças ainda no
desenvolvimento do MVP, a estrutura de descoberta precisou ser alinhada a pesquisas ao cliente
realizadas por intermédio de workshops com empresários convidados pela Organização. Após a
formatação da primeira visão de produto da PDPJ o Dep. de Inovação diminuiu a sua influência no projeto
enquanto o Lean Office trouxe um time para formatar a Vila de acordo com a visão de produto criada.
2. Sobre o reaproveitamento da engenharia e trilhas de desenvolvimento: Por se tratar de um novo
empreendimento, não foi absorvido pelo Lean Office o modelo de engenharia, arquitetura ou trilhas de
desenvolvimento proposta para o desenvolvimento incremental do MVP, foi então considerado que
poderia ser aproveitado os elementos técnico em tempo de pós refinamento da visão de produto.
3. Sobre a metodologia de criação da Vila: Uma consultoria externa da Organização realiza o trabalho de
concepção da vila de acordo com reuniões realizadas com pessoas chave do projeto, geralmente as
reuniões são alinhadas com o time de negócio deixando o time técnico como apoio.
Impactos (descreve impactos obtidos durante o progresso do evento):
1. Observador – O Projeto saindo das mãos do Depto. de Inovação e indo exclusivamente para o Depto. de
Canais Digitais e outros que não estavam no começo do projeto, fizeram com que a visão de produto
sofresse nova alteração, sendo repassada uma nova ideia não testada/pesquisada profundamente pela
Organização.
2. Observador – Dado alteração da visão de produto, a engenharia proposta precisou ser revista para
identificar o que se aproveitava, fazendo com que o padrão utilizado no MVP perdesse força em relação ao
poder de entregas incrementais.
3. Observador – A consultoria externa aplicou a risca o processo de criação da vila, porém, sem a visão
compartilhada com todos envolvidos dos desenvolvimentos passados, a composição acabou ficando
deficiente da visão técnica.

Fonte: Elaborado pelo autor
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A observação apresentada na Figura 63 apresenta os destaques na contratação
da Consultoria para trabalhar na Vila PDPJ.
Figura 63: Observação da contratação da Consultoria da Vila PDPJ

Evento: Contratação da Consultoria| DATA: 01/10/20
Participantes:
Organização: Dep. Desenvolvimento; Dep. Canais Digitais; Lean Office.
Consultoria: Time Executivo
Principais Destaques e Observações
Objetivos (descreve de forma sucinta objetivo do evento):
1. Dep. Desenvolvimento apresenta para o Depto de Canais digitais e Lean Office a necessidade de
contratação de consultoria especializada em plataformas digitais para apoiar na construção da PDPJ.
2. Dep. Canais digitais consolida a visão do produto para que seja possível estimar o valor necessário para
contratação e produção do escopo necessário que deve constar na minuta de proposta a consultoria.
3. Lean Office apresenta as restrições recomendadas aos papeis a serem exercidos por parceiros externos na
estrutura da vila PDPJ.
Ação Relevante (descreve ações para atingir objetivos):
1. Dep. Canais Digitais realizou a consolidação da plataforma exigindo a sua evolução para uma mandala que
endereça a necessidades dos clientes do tipo MEI e MPE.
2. Dep. Desenvolvimento construiu a estimativa de esforço considerando a visão de produto consolidada.
3. Lean Office construiu o mapa da vila PDPJ contendo os fluxos de valor (Value Streams), a proposta de
Squads de desenvolvimento que compõem as VSs e os papeis a serem exercidos na vila.
4. Time Executivo da Consultoria: Apresentou proposta de trabalho para construção da Vila PDPJ.
Descrição (incluindo quando possível dependência estratégica e raciocínio estratégico):
1. Sobre a criação da mandala PDPJ: A mandala oferece uma visão integrada das principais necessidades a
serem atendidas pela PDPJ, essas necessidades são relacionadas a criação de valor para os empresários
(MEI e MPEs), a Organização e aos Parceiros que devem oferecer dentro da plataforma seus serviços não
financeiros.
2. Sobre a estimativa realizada: A estimativa passa por um processo de metrificação que é realizado por um
departamento específico dada a complexidade de realização da estimativa. A estimativa do projeto
alcançou uma quantidade de horas que possibilitou a quebra dos esforços por fluxos de valor.
3. Sobre a contratação da Consultoria: Após passar por um processo de concorrência, a Consultoria foi então
escolhida como parceira da Organização para realizar a construção da PDPJ em conjunto da Organização.
Impactos (descreve impactos obtidos durante o progresso do evento):
1. Observador – Houve a alteração do time de desenvolvimento responsável pela condução do projeto MEI
para a PDPJ, dessa forma, por mais que a visão de produtos tivesse consolidada a mandala não suportou
outras interpretações pelos novos entrantes e, portanto, se mostrou ineficaz em repassar prioridades de
atendimento.
2. Observador – A estimativa foi realizada considerando uma visão de produto anterior a negociada com a
Consultoria, que estabeleceu que o contrato de desenvolvimento fosse do tipo “bolsão de horas” deixando
na mão da Organização o controle do Backlog do produto.
3. Observador – O time executivo da consultoria tem acesso direto com o time executivo da Organização,
dessa forma algumas decisões do projeto passam diretamente da Consultoria para os times de
desenvolvimento da Organização.

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Figura 64 apresenta a observação do Kickoff da PDPJ para todos os times
envolvidos.
Figura 64: Observação da Kickoff da Vila PDPJ

Evento: KickOff do Projeto PDPJ | DATA: 01/11/20
Participantes:
Organização: Time Executivo, Dep. Desenvolvimento; Dep. Canais Digitais; Lean Office, Dep. Produtos, Dep. Varejo
BigTech: Time de Cloud, Time de Esteira DevSecOps
Consultoria: Time Executivo, Time Governança, Time de Produtos, Time de Desenvolvimento, Time de
Metodologia, Time de Arquitetura Funcional e Técnica
Parceiros: Time Gestão de Negócio, Time Credenciadora de Cartões
Principais Destaques e Observações
Objetivos (descreve de forma sucinta objetivo do evento):
1. Dep. Canais Digitais apresentar às áreas participantes da PDPJ os objetivos da Vila PDPJ.
2. Lean Office apresenta a estrutura da vila e papeis com funcionários da Organização já designados.
3. Consultoria apresenta a metodologia de desenvolvimento própria em sinergia com a do do Lean Office.
4. Consultoria apresenta modelo de governança da Vila PDPJ
5. Dep. Desenvolvimento apresenta o roadmap de entregas planejado.
Ação Relevante (descreve ações para atingir objetivos):
1. Dep. Canais Digitais apresentou os objetivos utilizando a mandala como base do propósito da PDPJ.
2. Lean Office apresentou todos os papeis de acordo com seu modelo, assumindo que os papeis de liderança
fossem da Organização.
3. Time de Metodologia da Consultoria: Apresentou o modelo de desenvolvimento ágil escalado chamado
JAM, adaptando os papeis para os nomes indicados pelo Lean Office.
4. Time de Governança da Consultoria: Apresentou todos os comitês, ritos e padrões de governança a serem
utilizados na PDPJ.
5. Dep. Desenvolvimento: Apresentou o Roadmap considerando a prioridade o atendimento aos serviços
financeiros.
Descrição (incluindo quando possível dependência estratégica e raciocínio estratégico):
1. Sobre a priorização de atendimento ao Backlog: A priorização foi feita com o time de produtos da
Consultoria, o time de produtos tem a liderança realizada por profissionais de UK. Foi repassado todo o
escopo e identificado como prioridade a disponibilidade de serviços financeiros aos clientes PDPJ.
2. Sobre a metodologia adotada: A Consultoria apresentou seu modelo de ágil escalado e indicou ao Lean
Office que é um método adotado com sucesso pela Consultoria a algum tempo, dessa forma, o Lean Office
concordou em permitir a adoção da metodologia JAM para a Vila PDPJ como experimentação de novo
formato de metodologia de desenvolvimento.
3. Sobre a Governança: Dentro da concorrência a Consultoria foi a única empresa que disponibilizou em sua
proposta serviços de governança, no caso, ficou acordado entre o Depto. de Desenvolvimento, Canais
Digitais e Consultoria que a governança do projeto será compartilhada entre os três departamentos.
Impactos (descreve impactos obtidos durante o progresso do evento):
1. Observador – Foi necessário repassar pela terceira vez a visão de negócio para outro time (Consultoria),
tendo a visão de produto novamente reinterpretada.
2. Observador - A estratégia de disponibilização dos releases foi feita priorizando o valor ao banco na oferta
de serviços financeiros, em detrimento aos serviços não financeiros já disponibilizados no MVP.
3. Observador – Após a definição do uso do JAM, o Lean Office se afastou do projeto considerando que a
metodologia deve ser observada, mas não direcionada por eles, dessa forma a Vila PDPJ é a única vila que
trabalhará com o método diferente em relação as demais vilas da Organização.
4. Observador – A governança compartilhada apresentou problemas em sua condução pois os papeis de
liderança considerados pelo Lean Office conflitavam com os papeis propostos pela Consultoria, dessa
forma a Consultoria passou a liderar o modelo de Governança e os principais papeis da Vila PDPJ.

Fonte: Elaborado pelo autor
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A observação apresentada na Figura 65 demonstra os aspectos relativos a
condução da Vila PDPJ.
Figura 65: Observação da Condução da Vila PDPJ

Evento: Condução do Projeto PDPJ | DATA: 05/20
Participantes:
Organização: Dep. Desenvolvimento; Dep. Canais Digitais; Dep. Produtos, Dep. Varejo
Consultoria: Time Governança, Time de Produtos, Time de Desenvolvimento, Time de Metodologia, Time de
Arquitetura Funcional e Técnica
BigTech: Time esteira DevSecOps e Time Cloud
Principais Destaques e Observações
Objetivos (descreve de forma sucinta objetivo do evento):
1. Dep. Desenvolvimento Determina o uso das tecnologias utilizadas, disponibiliza a infraestrutura e conduz
o acesso da Consultoria dentro da Organização para construção da PDPJ.
2. Consultoria conduz a Governança, os desenhos de arquitetura e o treinamento na metodologia aplicada.
3. Dep. Canais Digitais, Produtos e Varejo conduzem os Backlogs e estratégia de releases.
Ação Relevante (descreve ações para atingir objetivos):
1. Consultoria apresenta o status de progresso do projeto, as pendências, riscos, problemas e impedimentos
a todos os fóruns previstos. Apontam as responsabilidades e tem o controle dos prazos e impactos.
2. Dep. Desenvolvimento apresentou para a Consultoria o modelo de desenvolvimento utilizando a esteira
DevSecOps e a plataforma em Cloud da BigTech.
3. Dep. Desenvolvimento solicitou a evolução da infraestrutura para atender a necessidades da PDPJ.
4. Dep. Desenvolvimento conduz as reuniões com os demais times de desenvolvimento do core-banking
para adaptar os serviços ao PDPJ.
5. Dep. Canais Digitais, Produtos e Varejo realiza a construção das estórias de usuário alinhado com os times
de UX participantes da PDPJ e planeja as releases.
Descrição (incluindo quando possível dependência estratégica e raciocínio estratégico):
1. Sobre a apresentação do progresso: A apresentação do status do projeto ocorre semanalmente para
todos os envolvidos do projeto e em outra periodicidade são envolvidos os times executivos.
2. Sobre a atuação da BigTech na PDPJ: Os times da BigTech ficam à disposição do Depto. de
Desenvolvimento que faz a ponte com a Consultoria.
3. Sobre a disponibilização de ambientes de desenvolvimento e testes: O Depto. de Desenvolvimento
detêm um processo de liberação de acesso a redes externas para acessar as ferramentas e ambientes da
Organização. Esse processo passa por algumas etapas de liberação de segurança lógica e física, sendo
necessário ação tanto da parte da Organização quanto da Consultoria para sucesso da comunicação.
4. Sobre a estratégia de releases e priorização: O time de produtos da Consultoria apresentou um modelo
de releases onde é previsto a entrega de releases internas antes da disponibilização dos releases públicos.
Além disso foi priorizado a entrega dos serviços financeiros. Tanto a estratégia de releases, quanto a
priorização foram adotados pela Organização.
Impactos (descreve impactos obtidos durante o progresso do evento):
1. Observador – Não há transparência de como as decisões são tomadas pelos executivos, nem a forma
como é reportado. As mudanças são contínuas, afetem a moral dos times e o progresso do projeto.
2. Observador - O Depto. de Desenvolvimento continuamente solicita o apoio dos times da esteira
DevSecOps para identificação de erros e solicitações de melhorias na esteira, mostrando que há ainda
muitos pontos de fricção na esteira.
3. Observador – O processo de disponibilização dos ambientes de testes e também de liberação de acesso
externo da Organização é muito demorado e confuso. Os departamentos de infraestrutura ficam longe do
projeto e não são pautados quanto a urgência necessária para não gerar impacto nos prazos.
4. Observador – A estratégia de priorização dos serviços financeiros se mostrou errada e ineficaz para as
releases e visão de produto. Foi necessário a repriorização de itens estruturais como a autenticação e
autorização dos clientes dentro da PDPJ. Além disso, a entrega prevista para o release interno fez com que
fossem tomadas decisões arquiteturais voltadas ao prazo e não a qualidade ou necessidade de escala,
conforme desenhado na visão estratégica do produto.

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.3.2

Observação - BigTech

As observações realizadas na BigTech ocorreram no perı́odo de Abril de 2019 à
Abril de 2021.
Na Figura 66 é observado a disponibilização da Ti Hı́brida para o portal MEI,
considerado MVP da PDPJ.
Figura 66: Observação da disponibilização da Ti Hı́brida

Evento: Disponibilização da Ti Hibrida para a PDPJ (MEI)| DATA: 01/04/19
Participantes:
Organização: Dep. Inovação; Dep. Desenvolvimento;
BigTech: Time de Cloud e Time de DevSecOps
Principais Destaques e Observações
Objetivos (descreve de forma sucinta objetivo do evento):
1. Dep Inovação apresenta ideia de criar uma plataforma digital dentro da Organização.
2. Dep. Desenvolvimento e BigTech apresentam arquiteturas e soluções à plataforma digital.
Ação Relevante (descreve ações para atingir objetivos):
1. O Depto. Inovação, apresentou a necessidade de se criar uma plataforma em formado de microserviços
para que fosse escalável e adaptável para outros empreendimentos da Organização.
2. A BigTech indicou que a plataforma Ti Hibrida estava disponível para utilização da Organização.
3. O Depto. de Desenvolvimento indicou o modelo da TI Hibrida deve ser perseguido pelo projeto.
4. A BigTech indicou que a esteira DevSecOps deve ser utilizada em conjunto da Ti Híbrida.
5. Foi então decidido que a Plataforma Digital a ser criada seria o projeto piloto na utilização da Ti Hibrida
dentro da Organização.
Descrição (incluindo quando possível dependência estratégica e raciocínio estratégico):
1. Sobre as necessidades da plataforma digital: O Depto. de Inovação trouxe uma conceito de plataforma
digital que deve possibilitar a organização se posicionar como um hub de soluções financeiras e não
financeiras, sendo que o MVP direcione a um modelo da Plataforma fazendo a interface com produtos de
Parceiros estratégicos destinados ao público MEI (Microempresários individuais).
2. Sobre a utilização de Cloud e esteira DevSecOps: A estrutura da plataforma em Cloud e esteira DevSecOps
são novidade dentro do ecossistema de inovação da Organização. A Organização é dependente da BigTech
para utilizar suas soluções. O time de suporte da BigTech fica disponível para os times de Desenvolvimento
dos projetos piloto da Organização. A melhor forma de atender as demandas, a BigTech cedeu um recurso
especialista disponível ao time de desenvolvimento sob demanda.
Impactos (descreve impactos obtidos durante o progresso do evento):
1. Observação a respeito do que é a Plataforma – Não era claro para os times do que se tratava uma
plataforma digital, sendo necessário a realização de algumas rodadas de descoberta do produto, até que
se chegou no modelo apresentado.
2. Observação da decisão de utilização da Ti Hibrida – A plataforma Ti Hibrida é uma plataforma que ganhou
espaço na Organização após o sucesso da utilização de outras soluções da BigTech dentro da Organização,
tornando a BigTech uma parceira de confiança da Organização.
3. Observação sobre o propósito do projeto – O Depto. de Desenvolvimento entendeu que o propósito do
projeto da Plataforma Digital estava direcionado para testar a plataforma Ti Hibrida e todos os
componentes que os cercam, mais do que criar um produto final de alto valor aos clientes, desta forma, o
alinhamento das expectativas foi alinhado junto aos interessados.

Fonte: Elaborado pelo autor
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A observação apresentada na Figura 65 mostra os principais destaques relativas
a utilização da esteira DevSecOps pela PDPJ.
Figura 67: Observação da utilização prática da esteira DevSecOps

Evento: Utilização da esteira DevSecOps da Plataforma Digital| DATA: 01/08/19
Participantes:
Organização: Dep. Desenvolvimento;
BigTech: Time de Cloud e Time de DevSecOps
Principais Destaques e Observações
Objetivos (descreve de forma sucinta objetivo do evento):
1. Time DevSecOps e Cloud apresenta modelo da esteira DevSecOps.
2. Depto. Desenvolvimento apresentam dúvidas, entregas e problemas com a utilização.
Ação Relevante (descreve ações para atingir objetivos):
1. O Time DevSecOps, apresentou o pipeline de desenvolvimento e as tecnologias a serem utilizadas.
2. O Depto. Desenvolvimento apresentou tecnologias diferentes das apresentadas pela BigTech e sugeriu
discutir a utilização delas na Plataforma Digital MEI.
3. O Time de DevSecOps e Cloud indicaram que deve ser seguido o processo de homologação para a
utilização destas tecnologias sugeridas.
4. O Depto. Desenvolvimento apresentou problemas no suporte e utilização de ferramentas customizadas e
incorporadas para a Ti Hibrida.
Descrição (incluindo quando possível dependência estratégica e raciocínio estratégico):
1. Sobre o pipeline de desenvolvimento: O Time DevSecOps apresentou toda a estrutura da esteira,
aprofundou os benefícios e objetivos de sua utilização plena e destacou especialistas dentro da estrutura
do GATIH para cada uma das fazes.
2. Sobre a utilização de outras tecnologias: A Organização indicou a seus funcionários que eles teriam poder
para trazer inovação para a Organização, tanto do ponto de vista de metodologia de trabalho, quanto em
relação as tecnologias, porém, é necessário a revisão das técnicas, soluções ou ferramentas para a
identificação de sinergia com o modelo adotando pela Organização, e também é orientado aos
funcionários a reutilização de itens já homologados.
Impactos (descreve impactos obtidos durante o progresso do evento):
1. Observação a respeito da indefinição dos papeis e responsabilidades: A definição de papeis e
responsabilidades foi aquém em relação aos detalhes e aprofundamento técnico dado a cada uma das
ferramentas da esteira, fazendo com que os gestores, analistas e desenvolvedores passarem por um
período de adaptação maior do que o esperado.
2. Observação as limitações de uso das tecnologias da esteira: O Time de Desenvolvimento entende que os
componentes técnicos utilizados nos produtos digitais (engenharia de desenvolvimento) são de
responsabilidade do próprio time e que este não pode ser interferido pela esteira de desenvolvimento,
uma vez que não apresentam solução em tempo de desenvolvimento do projeto. É considerando que o
processo de homologação de novas tecnologias ser lento, não atendem o tempo de projeto e do plano de
disponibilização do produto.
3. Observação sobre o suporte da Ti Hibrida – Apesar da nomeação dos especialistas nas ferramentas, a
dependência é um ofensor bastante significativo para o time. Esse trabalho é ainda intensificado quando o
projeto atinge outros sistemas integrados ou outros ambiente de testes.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na Figura 68 é observado os processos de capacitação da Ti Hı́brida. Aqui é
identificado o relacionamento entre a parceria, Organização e BigTech.
Figura 68: Observação do processo de Capacitação da Ti Hı́brida junto à PDPJ

Evento: Capacitação da Ti Híbrida para Plataforma Digital| DATA: 04/21
Participantes:
Organização: Dep. Desenvolvimento; Dep. Infraestrutura; Dep. Arquitetura.
BigTech: Time de Cloud.
Principais Destaques e Observações
Objetivos (descreve de forma sucinta objetivo do evento):
1. Depto. Desenvolvimento solicitam maior necessidade de processamento e espaço à Ti Hibrida,
considerando progresso da PDPJ.
2. Depto. Infraestrutura apresenta processo de provisionamento para capacitação da Ti Hibrida.
Ação Relevante (descreve ações para atingir objetivos):
1. O Depto. Desenvolvimento apresentou a necessidade de aumento da volumetria, quantidade de
microserviços e poder de processamento, em decorrência da evolução da PDPJ.
2. O Depto. de Infraestrutura consultou o Time de Cloud para verificar se era possível assimilar as novas
necessidades do PDPJ, e foi identificada a necessidade de maior provisionamento de máquinas para a
PDPJ.
3. O Depto. de Infraestrutura solicitou ao Depto. de Desenvolvimento e ao Depto. de Arquitetura a visão de
todos os microserviços esperados para toda a entrega do produto PDPJ, além da volumetria estimada.
Descrição (incluindo quando possível dependência estratégica e raciocínio estratégico):
1. Sobre a evolução da plataforma PDPJ: Dado a evolução da visão de produto (PDPJ), os times envolvidos
apresentaram um cenário de aumento substancial na quantidade de microserviços e na volumetria
estimada para o uso da PDPJ. Esse trabalho foi necessário para o planejamento de atendimento da PDPJ e
também para o provisionamento de novos elementos integrados que a plataforma deseja ter, como por
exemplo a comunicação com o ambiente analítico do banco ou rotinas mainframe.
2. Sobre o processo de provisionamento: Os indicadores de performance do depto. de infraestrutura
identificaram que a disponibilidade de máquinas disponíveis e contratadas junto a BigTech para a
organização, então foi estabelecido um processo de identificação dos microserviços por parte do time de
desenvolvimento para que então seja contratado os serviços de cloud para aquela finalidades. O processo
segue com o time de desenvolvimento pedindo o desenho da arquitetura indicando quais os microserviços
a serem utilizados, em posse deste desenho é direcionado ao time de infraestrutura que inicia o processo
de provisionamento de máquinas.
Impactos (descreve impactos obtidos durante o progresso do evento):
1. Observação a respeito do processo de provisionamento: Anteriormente definido como uma das
vantagens da utilização de uma plataforma em cloud, o provisionamento de maior capacidade de
utilização acabou por abrigar um processo em que é necessário ao time em fase de descoberta do produto
já saber quais são os microserviços a serem utilizados, para que então seja feita a contratação para a
BigTech.
2. Observação sobre o suporte da Ti Hibrida – O suporte da BigTech passou a ser centralizado pelo time do
GATHI Operacional, mostrando que a Organização absorveu boa parte dos processos de suporte antes
dependentes da BigTech, além disso, a quantidade de funcionários responsáveis pela esteira aumentou
consideravelmente, tendo tempo de resposta aos problemas com SLA de 2 dias.

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.3.3

Observação - Consultoria

As observações relacionadas a Consultoria foram no perı́odo de novembro de
2020 à janeiro de 2021. A Figura 69 refere-se à demonstração do relatório A3.
Figura 69: Observação da apresentação do relatório A3 para a Consultoria

Evento: Apresentação A3 para Consultoria| DATA: 01/10/20
Participantes:
Organização: Dep. Desenvolvimento; Dep. Canais Digitais
Consultoria: Time de Produtos, Governança, Metodologia e Arquitetura
Principais Destaques e Observações
Objetivos (descreve de forma sucinta objetivo do evento):
1. Gestor Dep. Canais Digitais apresenta o relatório A3 da PDPJ contendo informações acerca do produto
almejado pela Organização.
2. Time de Produtos da Consultoria absorvem as necessidades, cenário atual da Organização e desenvolvem
plano de entregas.
Ação Relevante (descreve ações para atingir objetivos):
1. A apresentação do relatório A3 aprovado pela diretoria executiva da Organização, permitiu ao Dep. Canais
Digitais aprofundar para a Consultoria o propósito da PDPJ, o público alvo, a situação atual, o
comportamento do cliente, como ele é servido atualmente, a solução proposta e entregas já realizadas.
2. O Dep. de Desenvolvimento apresentou o MVP da Plataforma direcionada para o público MEI e um Painel
contendo as trilhas de desenvolvimento incrementais previstas.
3. A Consultoria indicou que seria necessário a criação de um produto apenas com aproveitamento
conceitual do MVP da PDPJ.
4. O Dep. de Desenvolvimento e Canais Digitais concordaram que poderia ser criado novo produto
considerando a visão do time de produtos da Consultoria como líder para criação do novo produto PDPJ.
Descrição (incluindo quando possível dependência estratégica e raciocínio estratégico):
1. Sobre a fase de construção do relatório A3: O relatório foi construído com a ajuda do Lean Office e uma
empresa parceira que apoiou o Depto. de Canais Digitais em sua construção. Na ocasião o Depto. de
desenvolvimento foi apenas consultado e não fez parte efetivamente da construção do A3. Existia um viés
técnico forte da construção do MVP da PDPJ por orientação dos times de desenvolvimento e inovação,
além de ser um piloto à utilização dos serviços de cloud. Nesta nova leitura então o time de canais digitais
decidiu limitar a influência técnica da construção do A3 priorizando a visão centrada no cliente.
2. Sobre a decisão de não sequenciar os incrementos no MVP: Dada a baixa autonomia dada ao Depto. de
desenvolvimento na construção do relatório A3, houve um descolamento em relação a solução proposta,
fazendo com que as trilhas de desenvolvimento incrementais propostas pelo Depto. de desenvolvimento
fossem invalidadas.
3. Sobre a liderança do time de Produtos da Consultoria: Considerando a decisão de criação do produto a
ser liderada pela Consultoria, foi solicitada a execução de workshops para cada uma das VSs da estrutura
da Vila PDPJ. Nestes workshops os times participantes da vila deveriam situar o time global da Consultoria
sobre o modelo bancário brasileiro e costumes dos clientes PJ, assim criando novas trilhas de
desenvolvimento direcionadas agora pelo A3 deliberado.
Impactos (descreve impactos obtidos durante o progresso do evento):
1. Observação acerca da baixa autonomia dada ao Depto. de Desenvolvimento – A construção do relatório
A3 sem a presença efetiva dos times de inovação e desenvolvimento do MVP fez com que a solução
proposta não tivesse embasamento técnico, e portanto o reaproveitamento da arquitetura e engenharia
realizada pelo MVP fosse descartado. Isso gerou a necessidade de redescoberta do produto e desperdício
do esforço técnico empreendido ao MVP.
2. Observação acerca da atuação da Consultoria – A escolha pela Consultoria, contava com sua experiência
na criação de Plataformas Digitais e OpenBanking considerando o mercado europeu. Dessa forma, era
desejável pela Organização que a Consultoria apresentasse uma solução proposta mais assertiva do que a
construída inicialmente pelos métodos de pesquisa internos da Organização. A força executiva e também
dos novos princípios de inovação aberta adotados pela Organização apoiaram essa decisão.

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Figura 70 observa a estratégia de rollout da PDPJ realizada entre a Consultoria
e Organização.
Figura 70: Observação da estratégia de rollout da Consultoria

Evento: Estratégia de Rollout da PDPJ pela Consultoria| DATA: 01/12/20
Participantes:
Organização: Dep. Desenvolvimento; Dep. Canais Digitais
Consultoria: Time de Produtos, Governança, Metodologia e Arquitetura
Principais Destaques e Observações
Objetivos (descreve de forma sucinta objetivo do evento):
1. Depto. Canais Digitais apresentam propósito, missão, metas e indicadores da PDPJ.
2. Time de Produtos da Consultoria apresentam plano de releases e cenários de atendimento para a PDPJ.
Ação Relevante (descreve ações para atingir objetivos):
1. Aqui mais uma vez o Depto. de Canais Digitais apresentada a mandala da PDPJ contendo as principais
necessidades identificadas para o cliente PJ MEI e MPE. Considerando a mandala como ponto inicial, então
foram citadas as metas do ecossistema para a plataforma, serviços financeiros e não financeiros.
2. A Consultoria apresentou um plano de releases que é composto com quatro fases de releases para o
lançamento ao público.
3. O Consultoria e a Organização estabeleceram a prioridade de entregas de acordo com a visão do produto
proposta.
Descrição (incluindo quando possível dependência estratégica e raciocínio estratégico):
1. Sobre o reaproveitamento da mandala PDPJ para estabelecer metas: A mandala foi criada ainda em
tempo de desenvolvimento do MVP da Plataforma considerando um projeto de inovação, dessa forma
algumas metas permaneceram direcionadas para a utilização de formentar o uso dos dados de maneira
inteligente, utilizando dados provenientes de fontes internas (serviços financeiros) e externas (parceiros)
para servir o cliente da plataforma com informações que devem enriquecer seu negócio.
2. Sobre o plano de releases proposto: Considerando a liderança do produto sendo realizada pela
consultoria, o plano de releases se inicia com uma fase chamada dogfooding release com o objetivo de
construir um protótipo funcional que demonstre que a proposta funciona, refinando o produto com
aprendizado de testes com usuários colaboradores. Essa versão deve focar nas principais funcionalidades
da PDPJ para provar sua proposta de valor.
Impactos (descreve impactos obtidos durante o progresso do evento):
1. Observação acerca da priorização dada a PDPJ – A consultoria teve dificuldade em entender o mercado
bancário brasileiro fazendo com que boa parte do workshop fosse direcionado para a compreensão de
serviços financeiros cujo a Organização já domina. Considerando a complexidade e tempo de absorção, foi
direcionado pelo time de produtos da Consultoria a priorização dos serviços financeiros. Essa proposta se
mostrou ineficaz do ponto de vista de apresentação da prova de valor, pois a entrega estava condicionada
a construir novas jornadas para serviços que a Organização já domina, portanto, atingindo pontos da
mandala já atendidos pelos canais atuais da Organização. Além disso, como o MVP da PDPJ foi colocado
em segundo plano, toda a parte estrutural da plataforma precisou concorrer com a priorização dos
serviços financeiros, o que gerou problemas de dependências e interdependências com áreas externas da
vila PDPJ.
2. Observação acerca do Dogfooding release – Este release foi apresentado como um plano de construção
de um protótipo funcional de disponibilização interna, contudo, a Organização exigiu que o nível de
qualidade do protótipo fosse o mesmo do que o de um novo canal digital, portanto, foi demandado a
criação de rotinas, serviços estruturais, implementação de segurança, e diversos outros elementos
complexos que não haviam sido previstos pela Consultoria. Este impacto fez com que o escopo previsto
tivesse que ser revisto, afetando novamente o objetivo do release que era a prova de valor do produto
construído.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Finalmente, a observação demonstrada na Figura 71, apresenta os efeitos do
treinamento realizado pela Consultoria nas squads da PDPJ.
Figura 71: Observação sobre o treinamento das squads pela Consultoria

Evento: Treinamento das Squads pela Consultoria| DATA: 01/21
Participantes:
Organização: Dep. Desenvolvimento; Dep. Canais Digitais; Dep. Produtos; Lean Office
Consultoria: Time de Produtos, Governança, Metodologia e Arquitetura
Principais Destaques e Observações
Objetivos (descreve de forma sucinta objetivo do evento):
1. Consultoria e Organização formalizam os nomes para os papeis do comitê operacional, comitê executivo,
gestão de programa, gestão de entregas, gestão de suporte, gestão de releases e Squads da PDPJ.
2. Time de Metodologia da Consultoria e Lean Office executam treinamento aos nomes apontados para
exercer os papeis na Vila PDPJ.
Ação Relevante (descreve ações para atingir objetivos):
1. A Consultoria e Organização apresentam nomes para as posições de liderança da vila em todos os grupos
e subgrupos da Vila PDPJ, mostrando a necessidade de trabalho em cooperação.
2. O Lean Office e o time de Metodologia da Consultoria construíram cooperativamente um treinamento
que concilia valores, princípios e práticas de ambas metodologias.
Descrição (incluindo quando possível dependência estratégica e raciocínio estratégico):
1. Sobre a estrutura da vila e os papeis: A Vila PDPJ apresenta papeis relacionado a times de suporte para as
squads que são indicados como papeis cross squads, cross vss e cross vilas. Os papeis cross vilas são
identificados pelos membros dos comitês executivos e operacionais. Os papeis cross vss são relacionados
aos times de governança, gestão de programa, entregas, suporte e releases, onde o líder da Organização
trabalha em par com um líder da Consultoria para promover integração aos serviços legado sem perder
poder de inovação para a vila. Já os papeis cross squads, são os papeis de liderança tática que cuidam da
visão de roadmap de entregas, visão de dependências e interdependências das squads e que dão
visibilidade do progresso de desenvolvimento.
2. Sobre o plano de treinamento dos papeis na Vila PDPJ: A metodologia proposta para a Vila PDPJ ficou sob
a responsabilidade da Consultoria, sendo acompanhada pelo Lean Office para adaptações e suporte para a
utilização e direcionamento do uso pleno das ferramentas oferecidas, de forma que a metodologia da
Consultoria precisou ser adaptada as ferramentas oferecidas pela Organização.
Impactos (descreve impactos obtidos durante o progresso do evento):
1. Observação acerca do trabalho cooperativo realizado entre Organização e Consultoria – As diferenças
culturais entre a Organização e Consultoria são evidentes, fatores como transparência, modelo
hierárquico, experimentação e comunicação são quase que antagônicos, sendo a Organização com perfil
orientado ao comando e controle e a Consultoria a cooperação, além disso, há fatores ambientais como o
fato do time de produtos da Consultoria desconhecer o modelo bancário brasileiro, fazendo com que o
trabalho de reconhecimento de proposito do projeto fosse comprometido.
2. Observação acerca da aplicação do treinamento para os papeis da vila PDPJ – O treinamento realizado
apresentou um modelo de trabalho novo para a maior parte dos envolvidos na Vila PDPJ, os papeis de
liderança cross squads e cross vss foram treinados para exercer suas funções, entretanto ao executar as
funções foram identificados conflitos e problemas em relação a responsabilidades para cada um dos
papeis, sendo comum a sobreposição de responsabilidades, falhas na comunicação e baixa efetividade nas
entregas. A velocidade de adaptação também foi severamente afetada por conta do distanciamento social
causado pela pandemia da COVID-19.

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.4

ETAPA D - Relatório Narrativo

O objetivo dos relatórios narrativos do presente estudo é o de estruturar os
dados obtidos por meio da triangulação de uma forma que sejam normalizadas as
informações obtidas de diferentes fontes.
Nesta etapa, cada uma das unidades incorporadas deve ter seus dados sumarizados narrativamente, com a finalidade de gerar insumos suficientes para a construção
dos mapeamentos iStar.

4.4.1

Relatório - Organização

A Organização proporciona a visão estratégica de negócio a ser concebida
pela PDPJ, e também governa o modelo de transformação digital por meio do Lean
Office. É apresentado mapa estratégico de transformação digital corporativo de forma
congruente aos objetivos adotados pela Vila PDPJ.
Com a finalidade de criar os mapas de raciocı́nio estratégico, ao final de cada
sentença será destacado se aquela caracterı́stica ajuda, cria, prejudica ou quebra os
objetivos impactados.
Confrontando a visão estratégica da vila PDPJ com a visão das metas do
trabalho cooperativo em um ambiente digital e aberto apresentado pela academia (ver
seção 2.5), é possı́vel identificar sinergia e, portanto, definir os objetivos estratégicos
organizacionais da seguinte forma:
• Impacto e centralidade no Cliente MEI e MPE
• Habilitar uso pleno da Tecnologia Digital
• Difundir a cultura cooperativa
• Escalar modelo ágil de forma efetiva
• Criar ecossistema virtuoso a parceiros, clientes e organização
Estes objetivos são claros a todas as pessoas que compõem a Vila PDPJ,
incluindo a BigTech e Consultoria. Contudo, o modelo de transformação digital vem
impactando gradativamente a organização, fazendo com que os relacionamentos
necessários com times de suporte e apoio, que ainda não estão neste modelo, venha a
ter conflitos, pois se a vila trabalha com entregas ágeis, o processo de contratação de
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serviço de terceiros ou de provisionamento de infraestrutura assim não o faz. Como
pode ser percebido nas entrevistas realizadas com os participantes da Organização
(ver Apêndice A). Há, portanto, impacto que prejudica a difusão da cultura cooperativa.
Outra caracterı́stica discutı́vel é a participação e poder de decisão acerca do
produto que os times detêm. Geralmente as ideias são criadas sem um amparo de
pesquisas voltadas aos clientes ou não há transparência quanto à execução das
pesquisas pelos times de desenvolvimento e gestores (ver Apêndice A). Os PO da
organização tem pouco poder de decisão acerca do backlog de seus produtos e quando
o fazem precisam de respaldo executivo para aprovar conforme relatado nas entrevistas.
Isso impacta negativamente, prejudicando os objetivos de centralidade no cliente e
cultura cooperativa.
O modelo de ’Vilas’ adotado pela Organização beneficia o trabalho cooperativo entre seus participantes e diminui os silos entre os departamentos do banco
(ver subseção 4.1.1). Além disso, as diretrizes arquiteturais promovem velocidade na
reutilização de componentes e melhora a disponibilidade de documentação relacionada
aos serviços do legado, impacto positivo que contribui para criação dos objetivos de
habilitação tecnológica, difusão da cultura cooperativa e escala do método ágil.
Algumas habilidades comportamentais são mais percebidas e valorizadas nas
pessoas que compõem as Vilas, do ponto de vista da Organização como comunicação
e resiliência (ver Apêndice A). Essas também são caracterı́sticas apontadas pela
academia como caracterı́sticas marcantes em times que trabalham cooperativamente
(GAVA, 2009). Impacto positivo é percebido e ajuda os objetivos de criar o ecossistema
virtuoso e difusão da cultura cooperativa.
A incorporação dos parceiros ocorre de forma satisfatória quando estes já passaram por todas as solicitações de integração entre as infraestruturas (ver Apêndice A). O
processo de liberação de acesso, licenças e permissões dentro da Organização é muito
moroso. Quando não ocorre de maneira adequada, os times geralmente conseguem se
adaptar utilizando recursos próprios (ver Figura 68). Logo, tem-se impactos negativos
que prejudicam a habilitação das tecnologias e ao ecossistema virtuoso com parceiros.
Contudo, pode ser destacado a flexibilidade relacionado à cooperação e ao respeito
e, dessa forma, há impacto positivo que cria a cultura cooperativa por influência dos
parceiros.
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Outro ponto relacionado aos Parceiros é a forma de contratação, que também
passou por mudanças (ver Figura 63). O processo de concorrência e contratação ainda
é moroso, mas está simplificado, considerando os processos anteriores da Organização.
Outra mudança benéfica é a popularização dos contratos do tipo ”bolsão de horas”.
Dessa forma, pode ser destacado positivamente o impacto que cria a difusão da cultura
cooperativa e a efetividade no poder de escala do modelo ágil.
Os aspectos relacionados à inovação aberta são observados pela Organização
de maneira bastante evidente. Ainda que o grau de abertura não apresente espaço
para o modelo ’Aberto para fora’, ela se mostra bastante encorajada a seguir o modelo
de ’entrada aberta’, aceitando e estudando a tecnologia provida por parceiros. Contudo,
o estágio de inovação ainda é novo e com processos morosos em que não há o
aproveitamento pleno das tecnologias. Portanto, pode-se considerar que o estágio de
inovação da Organização é o de ’extração’. Utilizando como base a matriz de Harwood
(2016), o Ecossistema criado pela PDPJ pode ser considerado conforme apresentado
na Figura 72.
Figura 72: Matriz de Métodos de inovação aberta - Visão Organização

Fonte: Harwood (2016), Adaptado pelo autor.

A comunicação do time sofreu mudanças considerando o modelo de trabalho
em home office por conta da pandemia, assim como os treinamentos que também
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foram direcionados para soluções digitais (ver Figura 71). Isso faz com que a agenda
dos participantes seja extensa e ineficaz, prejudicando o progresso do projeto e dos
colaboradores. Mesmo a capacitação dos papeis para a composição e condução da Vila
foi realizada a distância e, por vezes, foi atropelado por uma série de eventos urgentes.
É considerado que o impacto quebra o objetivo da difusão da cultura cooperativa.
A transparência, sob a perspectiva da Organização, é tida como aberta entre
as partes interessadas (ver Apêndice A). Contudo, os resultados ruins geralmente
são apresentados aos nı́veis superiores (gerenciais e executivos) apenas quando há
algum impacto identificado (ver Figura 65). Geralmente, quando são apresentados os
impactos, as camadas superiores direcionam o time para atendimento ao prazo em
detrimento à qualidade e isso faz com o que a centralidade no cliente seja prejudicada
diretamente.
Outras caracterı́sticas observadas, relacionadas à centralidade no cliente são
condicionadas à baixa visão do time operacional ao propósito do que está sendo
construı́do. Então, a distância entre o cliente final e a construção do produto faz com
que o time não seja inspirado em oferecer o seu melhor. Isso é tido como um dos
maiores desafios do projeto PDPJ, considerando as diversas mudanças de visão de
produto sofridas durante a sua concepção, causando a ambiguidade do propósito do
produto (ver Figura 69).
A Organização está investindo de forma consistente na mudança de sua cultura
organizacional para uma cultura voltada a trabalho cooperativo e voltado ao cliente (ver
subseção 4.1.1). Essa mudança é percebida por todas as pessoas envolvidas na PDPJ
em decorrência do trabalho em vila e também pelo poder atribuı́do aos parceiros que
compõe a vila. Essa mudança está gerando uma ruptura no modo como a Organização
conduz seus projetos e seus times de desenvolvimento. Contudo, os resultados da
mudança cultural estão sendo construı́dos de forma tı́mida, mas progressiva. É notório
que esse movimento impacta positivamente a criação da centralidade nos clientes,
a difusão da cultura cooperativa, a forma de escalar o modelo ágil e a criação do
ecossistema virtuoso da PDPJ.
Sobre a Gestão dos times de desenvolvimento, é observado o destaque do
encorajamento ao protagonismo inovador dentro da Organização (ver Apêndice A). As
ideias são discutidas e expostas com respeito para quem quer discutir e há espaço
para promover estas ideias. Contudo, há uma lacuna entre expor e absorver, pois não
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é maduro o modelo de concatenação destas ideias para sua execução, geralmente
sendo tratadas como ações isoladas dentro da Organização. Além disso, fora da PDPJ
há resistência ao novo por outros times da Organização. De toda forma, essa liberdade
ajuda a difundir a cultura cooperativa e fomenta o ecossistema virtuoso dentro da PDPJ.

4.4.2

Relatório - BigTech

A BigTech é uma parceira estratégica da Organização, parceria essa fruto
do ecossistema de inovação aberta da Organização que permitiu a utilização de
tecnologias, processos e ferramentas externos à Organização para potencializar seus
produtos e canais digitais.
No caso da PDPJ, a BigTech oferece a tecnologia em Cloud do tipo PaaS, conforme apresentado na guia de documentação deste estudo de caso. Junto à tecnologia
são adotados alguns princı́pios sinérgicos aos objetivos estratégicos da organização:
• Simplificar ambiente de TI
• Acelerar transformação
• Reduzir esforços manuais
• Promover agilidade
• Reduzir riscos
• Preservar segurança
• Garantir flexibilidade
Estes princı́pios são mais claros aos times técnicos, mas não a todos os envolvidos da PDPJ, que no caso foram direcionados para a utilização da Ti Hı́brida como
um modelo de desenvolvimento a ser explorado pela Organização, sendo a Plataforma
Digital um dos primeiros projetos a adotar esse modelo de desenvolvimento, desbravando muitos pontos, conforme observado na Figura 66, proveniente das observações
realizadas.
Desta forma, os princı́pios são inerentes aos entrevistados da BigTech, assim como as regras instituı́das para o desenho das soluções. Contudo, como não é
amplamente difundida, há conflitos perceptı́veis pelos times de desenvolvimento, principalmente quando há alguma impossibilidade de utilização de tecnologias ou alguma
atividade que vá ferir as regras instituı́das, conforme pode ser percebido pela Figura 67.
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De qualquer forma, como os times da BigTech suportam e validam a construção do
desenho de solução, pode-se dizer que os princı́pios e regras são adotadas pelos
empreendimentos que utilizam a Ti Hı́brida.
Em relação à forma de trabalho, a Vila Ti Hı́brida utiliza os mesmos moldes
da Vila PDPJ (ver subseção 4.1.2), o que gera sinergia para o modelo de escala e
também a difusão da cultura cooperativa. O Padrão de governança também é o mesmo
(Lean Digital), sendo que a engenharia da Ti Hı́brida geralmente embarca no modelo
da vila à qual dá suporte, ajudando na difusão da cultura cooperativa e no uso pleno da
tecnologia digital.
O Time entrevistado também indica que acompanha o processo de transformação
digital do banco, e isso é ratificado nas observações realizadas, uma vez que se colocam à disposição dos times de desenvolvimento para atendimento de suas demandas.
Dessa forma, vê-se a habilitação do uso da tecnologia cloud sendo construı́da por meio
desta parceria. Além disso, a cultura cooperativa é positivamente impactada.
A estratégia de composição dos times de desenvolvimento da Bigtech é feita
por pessoas da Organização e de especialistas da BigTech. Foi observado (veja a
Figura 68) que esta estratégia foi assertiva em relação à absorção do conhecimento
pela Organização, que consegue suportar as dúvidas endereçadas pela Vila PDPJ. O
resultado possibilita a criação do ecossistema virtuoso entre os parceiros, a cultura
cooperativa e também ao uso pleno da tecnologia em Cloud.
Já a condução dos times passou por um processo de maturidade que, todavia,
gerou alguns conflitos para os primeiros projetos que utilizaram as esteiras de desenvolvimento, pois o nı́vel de especialização e o próprio modelo de desenvolvimento passou
por transformações profundas. A estrutura da esteira trouxe padrões de desenvolvimento (veja Figura 49) que antes não faziam parte do modelo de desenvolvimento da
Organização. observou-se um perı́odo de dois anos para o uso pleno da tecnologia da
BigTech dentro da Organização.
Outra caracterı́stica da condução dos times é a transparência mútua entre
Organização e BigTech (ver Figura 67), inclusive é sentido, pelos times de desenvolvimento destas duas unidades incorporadas, o baixo conhecimento a respeito do cliente
final e propósito do projeto PDPJ.
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Existe, portanto, um viés positivo para a difusão da cultura cooperativa devido
à transparência na indicação da falta de direcionamento da estratégia de produto,
gerando impacto a centralidade no cliente.
Sob a perspectiva de mudanças organizacionais, observada Figura 67 dificuldades em relação ao provisionamento e capacitação dos ambientes de trabalho, fazendo
com que o processo fique burocrático e conflitante aos princı́pios apresentados pela
BigTech. Esses problemas impactam o uso pleno da tecnologia cloud e a efetividade
de escala do modelo ágil.

4.4.3

Relatório - Consultoria

A Consultoria é uma parceira estratégica da Organização, instituı́da por intermédio do ecossistema de inovação aberta da Organização que aproximou por meio
do Hub Internacional, a presença de consultorias especializadas em transformação
digital, com cultura orientada à cooperação.
Especificamente para o caso da Consultoria explorada neste estudo de caso, seu
surgimento se deu por conta da criação da Vila PDPJ (ver Figura 62). Foi necessária
a incorporação de um time altamente especializado na construção de Plataformas
Digitais e em modelo OpenBanking. Após passar por um processo de concorrência, a
Consultoria foi contratada para atuar nas frentes de governança, produto, metodologia
e arquitetura da Vila PDPJ.
Do ponto de vista de objetivos, diferente da Organização (que apresenta seus
objetivos a partir de uma mandala), a Consultoria apresenta os objetivos da Vila PDPJ
em um formato de OKRs, conforme pode ser visto na Figura 59. Os objetivos apontados
pela Consultoria para a vila PDPJ são:
• Conquistar novos clientes
• Criar um produto que os clientes amem e queiram usar
• Aumentar o Nº de clientes para gerenciar necessidades não financeiras
• Aumentar o Nº de clientes para gerenciar as necessidades financeiras
• Tornar a plataforma lucrativa
Os OKR são claros, foram construı́dos em cooperação pelos integrantes da Vila
PDPJ, utilizou como base a visão de produto apresentada pela Organização e estão
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sinérgicos aos objetivos estratégicos do Lean Office (ver subseção 4.4.3). Ter todos os
envolvidos sendo responsáveis pelos mesmos objetivos cria os objetivos de difusão
da cultura cooperativa e a criação do ecossistema virtuoso entre parceiros, clientes e
organização.
A utilização das mesmas ferramentas para a disponibilização de informações
pela Consultoria promovem a melhora na comunicação e na efetividade do tráfego de
informações por toda a Vila PDPJ (ver Figura 51). Esta caracterı́stica ajuda a escala do
modelo ágil e a difusão da cultura cooperativa.
O modelo de governança elaborado pela Consultoria é diferente do utilizado
pelo Lean Office (ver seção 4.1.3). São prejudicados os aspectos relacionados à escala
do modelo ágil de forma temporária, pois o plano de comunicação é diferente do que
foi ensinado para a Organização, o que gera conflitos com outros empreendimentos e
prejudica o objetivo de criação do ecossistema.
A governança também apresenta aceleradores técnicos que apoiam o gerenciamento de riscos (ver seção 4.1.3). Estes aceleradores ajudam a habilitar o uso da
tecnologia, inclusive a cloud, e a escala do modelo ágil considerando os aprimoramentos nos artefatos de desenhos de solução.
Os papeis dos arquitetos da Consultoria se dividem em funcionais e técnicos,
conforme apresentado na documentação e entrevistas realizadas. Cada um destes
grupos conduzem seus próprios fóruns, papeis e responsabilidades. Todavia, por
trabalharem inseridos nas squads, constroem fortes ligações com os times de desenvolvimento e também entre os próprios arquitetos, habilitando o uso pleno da tecnologia, a
difusão da cultura cooperativa, a criação do ecossistema virtuoso e a escala do modelo
ágil.
Por intermédio da entrevista realizada com as lideranças da arquitetura da
Consultoria, foi possı́vel identificar que estão inseridos no modelo de transformação
digital da Organização e empoderados para influenciar e discordar quando acharem
necessário (ver Apêndice A). Esta caracterı́stica deve promover a difusão da cultura
cooperativa, mas os conflitos culturais identificados com a Organização fazem com que
a criação do ecossistema fique desgastada e prejudique o objetivo.
É possı́vel identificar, por meio das entrevistas com os arquitetos, uma caracterı́stica marcante na composição dos times da Consultoria. É esperado que seus
recursos tenham habilidades de comunicação, negociação e pensamento critico afia-
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dos para lidar com constantes embates com a Organização. Essa preocupação ajuda
o objetivo da difusão da cultura cooperativa e a escala do modelo ágil, mas os diversos
conflitos prejudicam a construção do ecossistema virtuoso.
Apesar da comunicação com a Organização funcionar de maneira direta e,
por vezes, com maior frequência, acesso e transparência do que a acostumada com
outros parceiros (ver Figura 71), a Consultoria sofre por não ter acesso aos parceiros
da Organização e em algumas situações ainda é necessária a intermediação para
o acesso a informações. Essa condição quebra o ecossistema, pois impossibilita a
criação de comunicação em rede entre os parceiros.
Com relação ao ponto de vista de condução dos times de arquitetura, são realizadas cerimonias entre os arquitetos funcionas, arquitetos técnicos e desenvolvedores
com a finalidade de alinharem os projetos de acordo com o progresso das squads
(ver seção 4.1.3). Essa comunicação ajuda a habilitar o uso da tecnologia em cloud, a
difusão da cultura cooperativa e a escala do modelo ágil.
Em relação à visão do produto, é visto, pelos impactos da observação apresentada na Figura 69, que a Organização criou uma visão de produto que passou ser
revista de acordo com a avaliação da Consultoria. Essa mudança quebrou a visão
estratégica da Organização diminuindo o impacto e centralidade no cliente MEI e MPE,
esse ultimo sendo retirado do escopo de atendimento.

4.5

ETAPA E - Análise e interpretação dos resultados

Este estudo de caso incorporado teve como objetivo mapear, por meio de
um ecossistema financeiro brasileiro, quais formas mais efetivas de absorver e replicar aos times de desenvolvimento as principais práticas oriundas de programas de
transformação digital apoiados na inovação aberta.
As informações coletadas serviram de insumo para construir os modelos de
dependência e raciocı́nio estratégico baseados na engenharia de requisitos orientado
a metas (GORE) no framework iStar (ver subseção 2.5.2). Foram construı́dos ao todo
quatro modelos, expostos a seguir, que representam o mapeamento das principais
metas do ecossistema escolhido.
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4.5.1

Modelo de dependência estratégica - SD PDPJ

Esta sessão descreve como o modelo de dependência estratégica se propõe
a atender os objetivos especı́ficos deste estudo (ver seção 1.2). Porém, para fins de
organização, o modelo de dependência e seus detalhamentos não serão repetidos
nesta sessão, que se concentra na exposição das ideias associadas aos objetivos
deste estudo.
O modelo de dependência estratégica (ver Figura 73) é composto pela visão
geral dos relacionamentos de dependência intencional do referido ecossistema.

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 73: Modelo de dependência estratégica ecossistema PDPJ

168

169

Neste modelo é apresentado os relacionamentos de dependência criados pelo
ecossistema PDPJ, identificando como as unidades incorporadas estão posicionadas e
quais são principais funções.
É percebido, pela representação do modelo, como o programa de transformação
digital da Organização abrange os pilares conceitualizados neste trabalho (ver seção 2.4.5)
explorando a tecnologia, metodologia e cultura organizacional de parceiros. Estes
parceiros, por sua vez, estão relacionados ao ecossistema PDPJ por intermédio do
programa de inovação aberta da Organização (ver Figura 12).
Como pode ser visto na Figura 72, o ecossistema PDPJ posiciona-se como
um ecossistema de inovação aberta que extrai as tecnologias, ideias e produtos de
parceiros, de acordo com a visão de Harwood (2016), mas que ainda não a explora de
maneira efetiva por não ter uma governança que a conduz. Além disso, o ecossistema
recebe informações externas mas não as distribui ao mercado, o que pode ser um
ofensor significativo à regulamentação do OpenBanking.
Os times de desenvolvimento das unidades incorporadas trabalham de maneira
cooperativa, segundo a definição de Gava (2009), uma vez que os objetivos e metas
são sinérgicos aos objetivos da PDPJ e os trabalhos são realizadas de maneira coordenada, coesa e colaborativa. Ainda que a consolidação da visão de produto não seja
clara a todos os envolvidos, ela é existente e presente nas definições estratégicas do
ecossistema.
É possı́vel mapear como o ecossistema posiciona os times de desenvolvimento
a partir da modelagem de seus objetivos, e também identifica, a partir da estratégia de
dependência, como o ambiente de transformação digital em ecossistema de inovação
aberto funciona.
Seguindo a proposta da utilização do modelo GORE de Moreira, Ferreira e
Seruca (2018), o mapeamento é crucial para a evolução do ambiente. Portanto, a
construção do modelo de dependência estratégica atinge a necessidade proposta para
o reconhecimento do ambiente.

4.5.2

Modelo de raciocı́nio estratégico - SR PDPJ

Esta sessão descreve como os modelos de raciocı́nio estratégico se propõem a
atender os objetivos especı́ficos do ecossistema PDPJ (ver subseção 4.1.1), e segue
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o mesmo padrão de expor exclusivamente os raciocı́nios para o cumprimento dos
objetivos.

Impacto e centralidade no cliente

O primeiro modelo de raciocı́nio estratégico é voltado para atender o objetivo
de ’impacto e centralidade no cliente’ (ver Figura 74), que retrata como as metas
relacionadas ao produto criado pelo ecossistema são alcançadas e apresentadas aos
atores participantes.
O mapeamento mostra os objetivos relacionados ao produto digital criado pela
vila PDPJ e permite analisar como a Consultoria não trabalha para a Organização como
uma empresa terceira que oferece braços de desenvolvimento, como, na verdade, o
contrato permite que a parceria posicione a Consultoria como a mentora do produto
com missão e responsabilidade de reconstruir a visão do produto para a Vila PDPJ.
Os objetivos do produto PDPJ são traduzidos em formato de uma mandala que
foi concebida após o resultado do MVP da PDPJ (ver Figura 46).
A análise realizada acerca dos objetivos foram sintetizados nos relatórios construı́dos na etapa D do estudo de caso, tendo como agentes principais os times de
desenvolvimento da Organização e da Consultoria.
A Organização vislumbra atingir o objetivo de consolidação do produto no mercado, e para ganhar maior efetividade, o departamento gestor do produto deve permanecer o mesmo e assim ganhar maturidade.

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 74: Modelo de raciocı́nio estratégico ecossistema PDPJ - Objetivo ’impacto e centralidade no cliente’
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O objetivo de impactar e centralizar o cliente como razão da PDPJ está baseado
na mandala criada para a PDPJ (ver Figura 46) e se relaciona no ecossistema com
os objetivos estratégicos da transformação digital da Organização (ver Figura 44), a
consolidação da visão do produto por meio das OKRs construı́do em conjunto da
Consultoria (ver Figura 59) e da disponibilização de serviços dos parceiros de negócio.
Para atender às exigências do cliente PDPJ (MEIs e MPEs), é necessário o
atendimento de algumas qualidades básicas presentes na mandala que dependem
essencialmente da integração dos dados provenientes dos clientes, parceiros, redes
sociais e serviços financeiros.
A construção da plataforma orientada a dados também é um dos objetivos
estratégicos da Organização e é onde a BigTech apresenta soluções efetivas, como a
disponibilização da tecnologia de inteligência artificial para a Organização (ver Figura 4),
associando então à plataforma a utilização de tecnologia externa para aprimorar um
produto interno.
É significativo o impacto negativo associado à impossibilidade dos parceiros não
poderem se servir de uma governança voltada para a criação de valor. A comunicação
entre os parceiros também é nula, o que diminui o poder de escala e visão de produto
por todos os envolvidos no ecossistema PDPJ.
Também é evidenciado que o atendimento aos OKRs (ver Figura 59) foi impactado negativamente pelo plano de entregas proposto para a PDPJ (ver Figura 70), em
que os serviços não financeiros não foram priorizados em razão de entregas voltadas
a serviços financeiros.
Como proposta de otimização, foram identificadas a capacitação do time de
produtos para entender como funciona o sistema bancário brasileiro e também a
permissão para explorar o ecossistema aberto tendo contato com a tecnologia e
soluções de parceiros da Organização.

Habilitar uso pleno da tecnologia digital

O segundo modelo de raciocı́nio estratégico para atender o objetivo de ’habilitar
uso pleno da tecnologia’ (ver Figura 75), que retrata como as metas voltadas ao uso
pleno da tecnologia digital foram construı́dos para absorção do ecossistema.
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Apresenta os objetivos alinhados à tecnologia digital empregada à PDPJ. O
modelo apresenta o raciocı́nio que concede à BigTech a responsabilidade de criar as
diretrizes arquiteturais de desenvolvimento em cloud para todo ecossistema PDPJ e de
construir o assistente virtual inteligente (IA) a partir de um ambiente de dados analı́tico
integrado (BI).

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 75: Modelo de raciocı́nio estratégico ecossistema PDPJ - Objetivo ’habilitar uso pleno da tecnologia’
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Habilitar o uso pleno da tecnologia também se relaciona com a mandala da
PDPJ (ver Figura 46) e com os objetivos estratégicos da Organização (Figura 44).
O mapeamento do raciocı́nio apresenta, então, a habilitação do uso pleno
da tecnologia disponı́vel no ecossistema para a PDPJ como alvo principal, e para
isso estabelece dois pilares, as decisões baseadas em dados (modelo de arquitetura
baseada em dados de Al-Ruithe, Benkhelifa e Hameed (2018)), e o uso de inteligência
artificial (aprimorando o produto apresentado por Paiva (2018)).
Para atingir esse objetivo, tem-se a participação da BigTech e da Consultoria de
maneira mais incisiva e com seus próprios objetivos.
A BigTech tem o objetivo de criar diretrizes arquiteturais do desenvolvimento
em cloud (chamado pelo ecossistema como ”nova arquitetura”). Estas diretrizes (ver
Figura 47) estão apoiados em princı́pios, regras e padrões de desenvolvimento (Figura 49).
Existem ofensores da Organização reconhecidos no modelo que impactam
severamente os objetivos da BigTech. Dentre os principais estão os processos de
aquisição de infraestrutura e os componentes do legado que estão fora da ”nova
arquitetura”.
A BigTech oferece ao ecossistema todo o suporte necessário para a utilização
plena de suas ferramentas disponibilizando especialistas para apoio e suporte (ver
Figura 48). Esse trabalho cooperativo possibilita a todo o ecossistema a absorção e
replicação do uso pleno da tecnologia aos times de desenvolvimento.
Sobre a perspectiva da Consultoria, os desenhos da arquitetura devem respeitar
as diretrizes da BigTech. Contudo, para atingir os objetivos da PDPJ é necessário
aprofundar o desenho direcionando, como por exemplo os elementos funcionais especı́ficos.
Para a construção destes artefatos de arquitetura foram estabelecidos fóruns
(ver Figura 53) de acordo com o modelo de governança construı́do. Os artefatos são
então produzidos de acordo com os padrões de arquitetura da Organização (Figura 56).
A Consultoria, por ter experiência na construção de plataformas digitais e no
modelo openbanking, ficou encarregada por projetar a PDPJ de maneira que seja
escalável e adaptável para outros modelos de negócio que poderiam ser utilizadas pela
Organização.
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Faz parte do trabalho da Consultoria apresentar soluções de governança para
os parceiros de negócio que oferecerão seus serviços dentro da PDPJ, porém, não
deve ter acesso direto as mesmas por conta de restrições contratuais (ver Figura 65),
impossibilitando a comunicação entre os parceiros.
Os Parceiros da PDPJ então utilizam canais diretos com a Organização para
entender a visão do produto e também entender como realizar a integração dos
seus serviços. Esse canal de comunicação foi criado a partir do ecossistema de
inovação aberta (Figura 12), criada pela Organização que financia e estabelece o
vinculo contratual com os parceiros.
Como avaliação de otimização, é apontado a melhora no repasse da visão de
produto, a melhora nos processos de aquisição e capacitação e uma melhor aderência
a tecnologias de outras empresas. Outro ponto de quebra aos objetivos de habilitação
do uso pleno da tecnologia digital são os componentes do legado que estão fora da
arquitetura de micro-serviços disponibilizada pela BigTech.

Difusão da cultura digital, metodologia ágil escalado e consolidação do ecossistema

O terceiro modelo é o de raciocı́nio estratégico para atender os objetivos de
’difusão cultural, metodologia ágil escalado e consolidação do ecossistema’ (ver Figura 76), que apresenta como os processos e pessoas participantes do ecossistema
relacionam-se, com o objetivo de absorver e replicar as boas práticas.
Considerando os relatórios narrativos, é possı́vel analisar todos os agentes
trabalhando cooperativamente para consolidar a vila PDPJ como modelo de trabalho
ideal.

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 76: Modelo de raciocı́nio estratégico ecossistema PDPJ - Objetivo ’difusão cultural, ágil escalado e consolidação do ecossistema’
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Os objetivos de difusão cultural, metodologia ágil escalado e a consolidação do
ecossistema se relacionam devido às metas de trabalho cooperativo e aos aspectos
comportamentais esperados do ecossistema PDPJ pela Organização de acordo com o
mapa estratégico (Figura 44).
O modelo identifica os aspectos de difusão da cultura cooperativa, que mostra as
unidades incorporadas trabalhando em prol de um propósito, buscando se comunicar
de forma aberta e franca.
A difusão da cultura cooperativa com o conceito criado por Sachs e Kundu (2015)
é iniciado por um propósito que seja inspirador aos envolvidos no PDPJ. O propósito
foi criado e é representado pela mandala (ver Figura 46), todavia a visão de produto
precisou ser revista algumas vezes antes de efetivamente a construção da PDPJ ser
realizada (ver Figura 64).
Ainda assim, a representação da mandala e do A3 (ver Figura 69) possibilitaram
à Organização a apresentação do propósito principal da PDPJ (oferecer aos MEIs
e MPEs uma plataforma que solucione e simplifique suas principais necessidades
relacionado a serviços financeiros e não financeiros de suas empresas) aos atores
representados no modelo de raciocı́nio.
A comunicação também é um fator relevante para os aspectos culturais e uma
caracterı́stica demandada aos times de desenvolvimento participantes do ecossistema,
sendo citada pelos participantes das entrevistas (ver Apêndice A) como uma das
principais softskills6 esperadas de seus times de desenvolvimento.
Como contraponto, também é identificado, nas entrevistas e observações (ver
Figura 71), que culturalmente a Organização tende a ter dificuldade em lidar com a
apresentação de resultados ruins para camadas hierárquicas mais elevadas e que
tendem a centralizar as informações e decisões, desfavorecendo o poder de empoderamento e iniciativa dos times.
Outro aspecto que impactou negativamente à difusão cultural está associado
ao reaproveitamento dos sistemas legado, e o poder de incremento e entrega de valor
contı́nuo (Figura 69), ainda que o MVP criado (portal MEI) tenha ajudado na deliberação
6

Softskills são competências comportamentais, ou seja, atributos pessoais que você precisa ter para
ser bem-sucedido no local de trabalho. Em geral as softskills estão relacionadas à sua capacidade
de interagir com outras pessoas no local de trabalho.
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de verba para a construção da Vila PDPJ (ver Figura 61), foi descartado, conforme
estratégia de reconstrução da visão de produto.
Conclui-se que a otimização da difusão cultural parte de maior poder de empatia
e transparência da Organização, que peca em conflitos gerados da passagem cultural
do comando em controle para uma cultura mais permissiva.
A escala do método ágil também é um dos objetivos apresentados no terceiro
modelo e coloca a Consultoria como agente principal da construção da metodologia a
ser seguida pelos demais participantes.
O modelo de vila criado pela Organização permite a escala do modelo ágil
conforme Aguiar (2015) e também apoia na transição para a cultura cooperativa. O
modelo apresenta que o processo de capacitação foi prejudicado, visto a impossibilidade dos treinamentos e reuniões serem realizadas presencialmente em decorrência
do distanciamento social exigido por conta da pandemia SARS-COV-2 (ver Figura 71).
Uma forma de mitigar os problemas relacionados à pandemia, foi a realização
de capacitação, criação e condução da vila por intermédio de plataformas de trabalho
cooperativo disponibilizados pela Organização (ver Figura 71).
Espera-se da BigTech a contribuição da escala do modelo ágil e disponibilizar ferramentas da esteira de desenvolvimento (ver Figura 67) e consolidar a ”nova
arquitetura”(ver Figura 66) ao uso da PDPJ.
O modelo apresenta o objetivo de prover as ferramentas (ver Figura 51) para o
trabalho cooperativo relacionado ao uso da esteira de desenvolvimento por todos os
times de desenvolvimento (ver Figura 50).
Para a ”nova arquitetura”, o objetivo é a criação de uma plataforma em uma
estrutura de micro-serviços que devem seguir os princı́pios de desenvolvimento em
cloud (ver Figura 47) para atender a necessidade de criar uma estrutura que seja
reutilizável e escalável.
Essa estrutura é de suma importância para a Organização, pois se relaciona ao
objetivo de consolidar os princı́pios e regras de desenho à plataformas digitais. Esperase que a PDPJ, por ser um empreendimento inovador da Organização, pavimente
a construção de cadeias de valor corporativas, fomentando a integração corporativa
(indo ao encontro dos objetivos estratégicos corporativos, conforme apresentado na
subseção 4.1.1).
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Da perspectiva da Consultoria, é tido como objetivos principais a construção da
metodologia de desenvolvimento ágil escalado (JAM) e a criação da governança para
a vila PDPJ.
A construção da metodologia com a Organização faz com que seja possı́vel
a escala do modelo ágil para a vila PDPJ. O material do treinamento (detalhado em
seção 4.1.3) mostra uma proposta da Consultoria para promover, dentro da Vila PDPJ,
um novo modelo de desenvolvimento ágil (ver Figura 71).
A metodologia também trás uma visão de entregas ponta a ponta (framework
detalhado em Figura 57) que cria uma cadência de entrega de valor contı́nuo da PDPJ
a seus clientes.
Essa entrega de valor contı́nuo é sinérgica à esteira de desenvolvimento da
BigTech, pois as ferramentas permitem o controle de qualidade (ver Figura 58) estabelecido pela Consultoria aos papeis de direito, fazendo com que estes papeis precisem
trabalhar dentro do escopo e responsabilidades apontados. Caso contrário, haverá
quebras no fluxo de valor para os clientes.
A governança da PDPJ é direcionada pela Consultoria, condição estabelecida a
partir do contrato (ver Figura 63) entre a Organização e Consultoria, que detêm grande
influência na camada executiva da Organização.
Desta forma, os papeis, ritos, plano de comunicação (detalhados em seção 4.1.3),
ficaram sob a incumbência da Consultoria. Essa decisão gera conflitos constantes com
a Organização (ver Figura 65) pois existe uma diferença cultural grande entre a visão
de governança a ser estabelecida entre estes dois atores.
Para que se mantenha consistente e esse impacto seja reduzido, a Consultoria
deve prover um processo de replicação de conhecimento (mentoria ágil) aos papeis
de liderança da organização que compõe a vila, para que este seja absorvido pela
Organização (ver Figura 64).
Como forma de otimizar o objetivo, o modelo apresenta o empoderamento dos
papeis operacionais das squads e também a aproximação do Lean Office à vila PDPJ,
pois os modelos distintos geram conflitos à visão da governança a vista proposta pelo
método.
O ultimo objetivo mapeado está relacionado à consolidação do ecossistema
entre parceiros, clientes e organização. É esperado que a vila PDPJ crie cadeias de
valor que sejam aproveitados por outros empreendimentos da Organização, e para isso
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é necessário que a mesma consiga absorver e replicar a seus times de desenvolvimento
as boas práticas consolidadas no ecossistema PDPJ.
O modelo reflete o objetivo de consolidação pela composição dos objetivos
já citados anteriormente nesta sessão: A consolidação da vila PDPJ (metodologia),
a consolidação do propósito inspirador (produto),a difusão da cultura cooperativa
(cultura) e o atendimento aos princı́pios e regras de desenho para plataformas digitais
(tecnologia).
Considerando que a PDPJ deva construir a consolidação do ecossistema, essa
deve ser realizada por meio da formação de cadeias de valor que absorvam e repliquem
aos time de desenvolvimento as boas práticas reconhecidas no ecossistema PDPJ por
toda organização.

4.5.3

Considerações finais do capı́tulo

Este capı́tulo apresentou o resultado do estudo de caso conduzido em três
unidades incorporadas distintas que atuam em um ecossistema de inovação aberta
de uma grande organização financeira brasileira em transformação digital. Também foi
apresentada a análise dos resultados coletados na triangulação proposta ao estudo.
O estudo de caso teve objetivo de mapear o ecossistema de maneira ampla
considerando a triangulação de dados (representado na Figura 43) sob a perspectiva
de três diferentes visões (estratégica, tática e operacional) para cada uma das unidades
incorporadas.
Sendo assim, o estudo propôs (ver seção 2.5) explorar as principais metas
indicadas pela academia voltadas ao trabalho cooperativo em um ambiente digital e
aberto e apresentou o modelo de dependência estratégica e o modelo de raciocı́nio
estratégico do framework GORE iStar.
O modelo de dependência estratégica permite a identificação do posicionamento
dos atores e suas principais responsabilidades dentro do ecossistema. Ainda que
existam outros atores, dependências, objetivos, tarefas e qualidades associadas ao
ecossistema, o modelo apresenta uma visão das principais dependências de acordo
com a visão projetada pela execução do estudo de caso.
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Os modelos de raciocı́nio estratégico permitem a análise e classificação dos
principais fatores criticos gerados aos times de desenvolvimento. Ainda que seja necessário maior aprofundamento para a identificação plena das causas, o mapeamento
apresentou os principais motivadores considerando a visão multifacetada do estudo.
O mapeamento também oferece a visão de contribuições das qualidades que
ajudam, fazem, prejudicam ou quebram os fluxos de raciocı́nios estratégicos. Essa visão
permite a otimização, considerando explorar as contribuições positivas e diminuindo ou
minimizando as contribuições negativas.
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5 DISCUSSÃO FINAL

Este capitulo apresenta as conclusões deste estudo, considerando a questão
de pesquisa e os resultados obtidos, destacando quais foram as contribuições para a
industria e para academia.
Além dos resultados, as limitações e os futuros trabalhos relacionados ao tema
em questão também são apresentados.

5.1

Conclusões

Com intento de responder à questão inicial da pesquisa: ’Como organizações
financeiras podem identificar os principais fatores crı́ticos de sucesso para absorver
e replicar para os times de desenvolvimento de TI as melhores práticas oriundas de
programas de Transformação Digital apoiados na Inovação Aberta?’, foi estabelecido o
objetivo de mapear as melhores práticas nessas condições de desenvolvimento.
Os objetivos especı́ficos da pesquisa foram compostos por:
• Identificar por meio do modelo de metas os relacionamentos e raciocı́nios estratégicos utilizados em ambiente de transformação digital em ecossistema aberto;
• Analisar e classificar os impactos gerados nos times de desenvolvimento de TI do
ecossistema; e
• Avaliar quais os principais impactos causados otimizam o desempenho dos times
de desenvolvimento de TI.
As proposições e estudos obtidos nas revisões de literatura (ver Capı́tulo 2)
direcionaram, definiram e constataram a complexidade e desafios relacionados a
identificação e replicação dos fatores criticos de sucesso a um ambiente digital e aberto.
As proposições que direcionaram a investigação do tema de pesquisa são:
• A transformação digital da organização é um fator determinante para a os times
de desenvolvimento detenham maior efetividade operacional;
• Times de desenvolvimento formado pelos princı́pios da inovação aberta são mais
eficazes em desenvolver novos produtos;
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• Times de desenvolvimento que utilizam técnicas e práticas de crescimento e que
trabalham cooperativamente, produzem melhores produtos; e
• É determinante ao sucesso do empreendimento mapear, analisar e classificar
como a organização lida com os times de desenvolvimento a partir da modelagem
de seus objetivos.
Assim a condução do estudo contou com uma revisão sistemática (seção 2.4)
fundamentando o uso de soluções que utilizam a engenharia de requisitos orientada
a objetivos (GORE) como forma de identificar, analisar, classificar e avaliar formas
de otimizar metas e objetivos, apresentando estudos relacionados à aplicabilidade
em diferentes ecossistemas. A revisão foi crucial para a seleção do framework iStar
como ferramenta que concebeu os modelos pelos quais os fatores criticos puderam ser
avaliados de forma mais efetiva.
Em seguida, visando à aplicação do framework a um ecossistema cujo ambiente
fosse digital e aberto, um estudo de caso incorporado (ver Capı́tulo 3 e Capı́tulo 4) foi
conduzido em três diferentes times de desenvolvimento do referido ecossistema.
Após a condução do estudo de caso, foi realizada a leitura dos modelos de
dependência e raciocı́nio estratégico (ver seção 4.5) com a finalidade de responder aos
objetivos e proposições estabelecidas no estudo, sendo que as principais conclusões
são descritas na sequência.
O modelo de dependência estratégica apresentou um panorama geral do
ecossistema e o evidenciou como um genuı́no ambiente digital aberto, segundo as
definições de transformação digital e inovação aberta abordadas neste trabalho:
• Utiliza recursos digitais para aprimorar a efetividade operacional;
• Depende de tecnologia e produtos de parceiros para compor seu produto;
• Atua com os parceiros utilizando a mesma metodologia de desenvolvimento; e
• Busca alianças e contratos que empoderam parceiros a compartilhar a cultura
organizacional.
Além do ambiente ser digital e aberto, foi identificado que as unidades incorporadas trabalhavam de maneira cooperativa, pois estavam envolvidas na mesma missão,
que era a construção da PDPJ (Plataforma Digital Pessoa Jurı́dica).
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Constata-se, portanto, que o modelo de dependência estratégica atingiu o objetivo especı́fico de identificação da estratégia de dependência e relacionamentos
dos times de desenvolvimento, demonstrando como se posicionavam dentro de um
ambiente digital e aberto.
Também a proposição relativa à possibilidade de mapear como a organização
lida com os times de desenvolvimento a partir da modelagem dos objetivos foi
alcançada se mostrando verdadeira, considerando o uso do framework iStar.
Além disso, utilizando o modelo de dependências como base estratégica do
ecossistema, foi possı́vel expandir o mapeamento para a construção dos modelos de
raciocı́nio estratégico, assim identificando os fatores crı́ticos de sucesso do ecossistema.
O modelo de raciocı́nio estratégico possibilitou analisar e classificar os impactos gerados aos times de desenvolvimento a partir do mapeamento de seus objetivos
(método GORE). Assim, os Objetivos foram divididos de acordo com a sua natureza,
considerando:
• Objetivo de impacto e centralidade no cliente (voltado a produto);
O mapa de raciocı́nio de impacto e centralidade no cliente baseou-se na visão da
mandala criada para a PDPJ (ver Figura 46). Relacionam-se aos objetivos estratégicos
da transformação digital da Organização (ver Figura 44), à consolidação da visão do
produto (por meio das OKRs) construı́das em conjunto da Consultoria (ver Figura 59) e
da disponibilização de serviços dos parceiros de negócio.
• Objetivo de habilitar uso pleno da tecnologia digital (voltado à tecnologia);
O modelo apresenta o raciocı́nio que decreta à BigTech a responsabilidade de
criar as diretrizes arquiteturais de desenvolvimento em cloud para todo ecossistema
PDPJ e de construir o assistente virtual inteligente (IA) a partir de um ambiente de
dados analı́tico integrado (BI).
• Objetivo de difusão da cultura, metodologia ágil escalado e consolidação do
ecossistema (voltada à metodologia e cultura organizacional).
O raciocı́nio para os objetivos de difusão cultural, metodologia ágil escalado
e a consolidação do ecossistema relacionam-se devido às metas de trabalho coope-
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rativo e aos aspectos comportamentais. Considerando que a PDPJ deva construir
a consolidação do ecossistema, essa deve ser realizada por meio da formação de
cadeias de valor que absorvam e repliquem aos time de desenvolvimento as boas
práticas reconhecidas no ecossistema PDPJ por toda organização.
Desta forma, o objetivo de analise e classificação dos impactos aos times de
desenvolvimento foram cumpridos, possibilitando finalmente definir os fatores crı́ticos
de sucesso do ecossistema PDPJ.
A representação dos modelos de dependência e raciocı́nio estratégico permitiram o mapeamento dos fatores criticos de sucesso de um ecossistema digital e
aberto e puderam ser reconhecidos a partir da modelagem dos objetivos obtidos pelo
framework iStar e listados da seguinte maneira:
1. Fortalecer a visão de produto e propósito da PDPJ, determinando um padrão de
governança efetivo e perene, permitindo maior poder de atração da Organização
para novos parceiros e clientes (produto);
2. Absorver as tecnologias disponibilizadas pela BigTech, estabelecendo e atendendo aos princı́pios e regras arquiteturais das plataformas digitais (tecnologia)
tornando-as corporativas.
3. Consolidar o modelo da vila PDPJ, absorvendo o modelo JAM da Consultoria e
replicando ao Lean Office (metodologia);
4. Difundir a cultura cooperativa por todo o ecossistema da PDPJ, diminuindo os
silos das estruturas organizacionais, permitindo comunicação franca, transparente
e permissiva (cultura);
A avaliação destes fatores crı́ticos permitiram a criação de planos que possibilitaram otimizar o desempenho dos times de desenvolvimento participantes do
ecossistema, concluindo assim todos os objetivos especı́ficos do presente estudo.
O framework iStar possibilitou, além dos objetivos de tratamento dos fatores
crı́ticos de sucesso, os fatores crı́ticos de fracasso causados por ofensores identificados no modelo de raciocı́nio estratégico, conforme pode ser visto nos mapeamentos
presentes na Figura 74, Figura 75 e Figura 76. A identificação destes ofensores são
de suma importância para a otimização dos times, apresentando ao ecossistema suas
fraquezas.
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Com relação à proposições, o estudo de caso abordou que a proposição relativa
a transformação digital ser um fator determinante aos times de desenvolvimento
deter maior efetividade, se mostrou verdadeira uma vez que todos os fatores crı́ticos
de sucesso (produtos, tecnologia, metodologia e cultura organizacional) dependem de
ações relativas aos pilares da Transformação digital (de acordo com a definição dada
ao estudo).
A PDPJ só pôde ser concebida a partir da criação e uso da inovação aberta,
tendo a sua visão de produto compartilhada entre os times das unidades incorporadas e
parceiros, permitindo a disponibilização de novos produtos, mostrando-se mais eficaz se
comparado ao MVP criado internamente, desta forma a proposição de que a inovação
aberta são mais eficazes em desenvolver novos produtos mostra-se verdadeira.
Acerca da proposição que estabelece aos times de desenvolvimento que trabalham de forma cooperativa produzem melhores produtos, o framework indicou
que o modelo de Vila promove melhora na diminuição dos silos (cultura) e beneficia
os valores do método ágil (metodologia) para os times de desenvolvimento que, estão
mais comunicativos, transparentes, resilientes e respeitosos, mas não há informações
suficientes para compará-lo a um projeto que não esteja neste modelo de trabalho.
Por fim, o estudo atingiu o objetivo de identificar os principais fatores crı́ticos
de sucesso para absorver e replicar aos times de desenvolvimento de TI as melhores práticas oriundas de ambientes digitais e abertos por meio da utilização
do framework iStar, mapeando, analisando, classificando e avaliando meios de otimizar suas dependências e raciocı́nios estratégicos.

5.2

Contribuições

A realização da revisão sistemática da literatura, a utilização do framework
iStar em conjunto com o estudo de caso incorporado possibilitaram a realização de
contribuições à academia e industria, apresentadas nesta seção.
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5.2.1

Contribuições para a academia

1. A avaliação do estado da arte relativo aos ambientes digitais e abertos, por meio
da revisão sistemática da literatura;
2. Apresentar o método GORE para a engenharia de requisitos como um método
capaz de gerar insumos para uma melhor visão ao trabalho cooperativo em
ambientes diversificados, com cultura e estruturas organizacionais distintas; e
3. Espera-se que o conhecimento gerado por esta pesquisa contribua para as
definições e aprofundamento de termos majoritariamente abordados pela indústria,
a fim de alavancar o trabalho cooperativo de times de desenvolvimento em ambientes organizacionais digitais e abertos.

5.2.2

Contribuições para a industria

1. Apresenta uma proposta de mapeamento dos principais fatores crı́ticos de sucesso a serem explorados, absorvidos e replicados entre os times de desenvolvimento;
2. Da mesma maneira, são apresentados fatores crı́ticos indesejáveis que podem
ser identificados e então minimizados, corrigidos, mitigados ou aceitos;
3. Proposta de um mapeamento que utiliza o framework iStar como forma de melhor
identificar as dependências estratégicas necessárias para alcançar os objetivos
de um ambiente digital e aberto;
4. Explorar o uso do modelo de raciocı́nio estratégico para a otimização dos times de
desenvolvimento participantes do ecossistema, a partir da avaliação dos fatores
crı́ticos de sucesso evidenciados pelo modelo; e
5. Apresentar um modelo que evidencia os objetivos comuns para o ecossistema e,
assim, produzir um trabalho cooperativo coeso.
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5.3

Limitações

A utilização do framework iStar, proposto neste estudo atendeu aos objetivos
de pesquisa. Apesar do estudo de caso conduzido neste estudo, algumas limitações
devem ser consideradas:
1. Por se tratar de um estudo de caso incorporado aplicado em apenas um ecossistema, este estudo possui limitações referentes à aplicação e à generalização de
seus resultados. Desta forma, não deve ser tratado como um estudo conclusivo;
2. Os modelos do iStar possibilitam a análise dos fatores crı́ticos de maneira superficial, identificando os impactos positivos ou negativos considerando os raciocı́nios
relativos a recursos, qualidades, tarefas e objetivos. Contudo, as causas, riscos e
necessidades especı́ficas de cada item precisam de maior aprofundamento para
serem tratados ou explorados; e
3. O framework apresenta apenas dois nı́veis de severidade relacionado aos elos
de contribuição, o que limita a avaliação e de prioridade de atendimento e, por
consequência, a efetividade de otimização.

5.4

Estudos Futuros

Foram encontradas outras oportunidades de pesquisas durante este estudo,
porém, não fizeram parte do seu escopo. São elas:
1. Aplicação de novo mapeamento do framework iStar após intervir no favorecimento
dos fatores crı́ticos de sucesso, obtendo desta maneira uma análise comparativa
dos efeitos de otimização;
2. Explorar quantitativamente os impactos (negativos ou positivos) de um fator critico
de sucesso para o ecossistema;
3. Mapear outros contextos de ecossistemas fora do mercado financeiro, identificando se os fatores crı́ticos são sinérgicos aos identificados; e
4. Avaliar se outras abordagens de engenharia de requisitos orientados a objetivos
(GORE) sustentam, completam ou conflitam com os resultados obtidos com o
framework iStar.
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Finalmente, considerando ser este o primeiro mapeamento do ecossistema, é
pertinente dar continuidade ao estudo, avaliando os resultados do monitoramento dos
fatores crı́ticos identificados neste estudo para definição de evoluções no mapeamento
e sua interpretação.
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Disponı́vel em: hhttps://portalseer.ufba.br/index.php/nit/article/view/27336i. Citado na
página 52.
BIOLCHINI, J. et al. Systematic review in software engineering. 01 2005. Citado 2
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e 45.
HADDUD, A.; MCALLEN, D. Digital workplace management: Exploring aspects related
to culture, innovation, and leadership. In: . [S.l.: s.n.], 2018. p. 1–6. Citado 5 vezes nas
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APÊNDICE A – Entrevista focada (Etapa B)

Neste apêndice é apresentado a etapa B que corresponde a o instrumento de
pesquisa de entrevista focada conforme disposto na seção 3.3.4, o roteiro foi dividido
em quatro grupos de questões: Contextualização (seção A), Estratégia de composição
dos times de desenvolvimento (seção B), condução dos times de desenvolvimento
(seção C) e impactos das mudanças organizacionais (seção D).
As três unidades incorporadas participaram das entrevistas considerando o total
de sete entrevistas, três da Organização, dois da BigTech e dois da Consultoria.

A.1

Entrevistas - Organização

Para a Organização teremos a participação do Gestor Técnico do Programa
PDPJ (G), o Arquiteto Lı́der (A) e do Engenheiro de Canais (E)

Seção A - Contextualização
1) Qual tamanho do time de desenvolvimento de TI que você participa?

(G) 6 - 10 Pessoas (Os times se dividem em aproximadamente entre 6 e 10,
mas eu gerencio pelo menos 5 times de desenvolvimento) (A) 5 Pessoas (E) 7 Pessoas

2) Qual metodologia adotada pelo time?

(G/A/E) Ágil (Padrão adotado pela Consultoria)

3) É utilizado algum tipo de gestão de portfólio / ágil escalado? Se sim, qual?

(G/A/E) Sim (Padrão Consultoria, a interação com a vila Lean Office é minima)
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4) Qual seu papel no time?

(G) Outro: TO (Tech Owner) (A) Outro: Arquiteto Lı́der (E) Outro: Tech Lı́der

5) Em geral os projetos são bem sucedidos? Pode contar como vocês medem isso?

(G/A/E) Geralmente sim
(G) na verdade não há um método para medição de sucesso do projeto, a menos
que ele seja de data legal, então o sucesso ou fracasso é medido de acordo com a
transposição dessa data

6) Qual é geralmente a origem das ideias para criação de um produto ou serviço digital?

(G/A) Pesquisas internas
(Não é muito claro como surgiu a ideia, pois fica a critério de outro departamento,
mas como a demanda chega de algum departamento interno então por exclusão
considero que seja a partir de pesquisas internas)
(E) Não sei, a demanda geralmente tem um dono que por vezes são os canais
digitais ou produtos, mas não faço ideia de como ela é concebida.

7) Há algum programa de transformação digital que impacte seu time? Se sim, qual
tipo de impacto

(G/A/E) Sim;
(G) Estamos inseridos no programa de transformação digital corporativo, isso faz
com que algumas decisões sobre a arquitetura proposta para o projeto siga algumas
diretrizes, isso beneficia o acesso de serviços estruturais pois a Organização tende a
coloca-los nesta mesma diretriz, o que facilita o trabalho dos canais digitais)
(A) Sim, existem modelos de salas e Vilas ágeis que estimulam o trabalho com
menor rigidez em relação aos silos entre departamentos.
(E) Sou chamado para reuniões relacionadas ao padrão de desenvolvimento corporativo, também somos envolvidos em diversos cursos e apresentações que fomentam
o uso de tecnologia dos parceiros tecnológicos no nosso dia a dia.
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Seção B - Estratégia de composição
1) Quais áreas são envolvidas no processo de composição dos times de desenvolvimento?

(G/A) Foi envolvido o time de gestão de canais digitais, o time de desenvolvimento de canais e o time de desenvolvimento de inovação.
(E) Não sei

2) Quais áreas compõem os Times de Desenvolvimento?

(G) Os times de desenvolvimento trabalham em forma de squads no formato
scrum. Os POs em geral são da área de negócio ou canais, depende do propósito da
squad. Os Scrum Masters são da Consultoria e ajudam a aplicar a metodologia deles,
o time de desenvolvimento é composto geralmente por pessoas da consultoria tendo
um lı́der técnico da Organização como ponto focal.
(A) Os times de desenvolvimento respondem para o meu squad que é de
arquitetura, então nós compomos sob demanda dentro das squads.
(E) Para cada uma das VSs temos um representante da engenharia para apoiar
as decisões estratégicas e liderar os padrões de desenvolvimento dentro de cada uma
das squads.

3) Quais seriam três habilidades/caracterı́sticas essenciais para a composição de um
time de desenvolvimento? Por que são essenciais? Elas são presentes?

(G) Visão centrada no cliente, comunicação e resiliência.
São presentes em algumas pessoas, não faz tanta parte da nossa cultura
valorizar essas caracterı́sticas apesar de ser pauta de diversas palestras.
(A) Comunicação, Sintetização de ideias e resiliência.
Estamos passando por uma transformação que exige que nos comuniquemos
mais e melhor.
(E) Liderança, resiliência e comunicação
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É notável que muitas pessoas não tem poder de decisão mesmo quando é
dado o empoderamento para elas, por isso a figura da liderança e a coragem de tomar
decisões precisa estar presente.

4) Como é orientada a divisão de responsabilidades do time?

(G/A/E) É orientado a fluxo de valor (o time se organiza para atender determinado
objetivo de valor e se responsabiliza por ele).

5) Como é orientada a autonomia do time?

(G/E) O time tem autonomia para se posicionar, mas leva as opções ao gestor
que dão o direcionamento final. Algumas decisões do time são validadas por áreas de
suporte (ex. Segurança) e mesmo se emitirem parecer contrário, podemos assumir os
riscos e seguir em frente.
(A) Não concordo que as equipes tenham autonomia para decidir assumir o
risco perante parecer contrário das áreas de suporte.

6) Como parceiros são incorporados ao time?

(G/A/E) Fazem parte do time como qualquer outro membro ou participam como
empresa terceira, sendo acionados, direcionados e controlados pelo time contratante.

7) como são negociados os contratos de parceria? Como funciona o modelo de propriedade intelectual?

(G/A/E) Os contratos em geral são de escopo aberto a ser explorado pelas
partes como um bolsão de horas. Há contratos do tipo de licença de uso para alguns
produtos, por exemplo o uso de plataformas em nuvem pública, mas são minoria.

8) Como é definido o nı́vel de confidencialidade da parceria?

(G/A/E) Privada (A exposição da parceria é interna, assim como os resultados)
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Seção C - Estratégia de condução
1) Foi observado e/ou aplicado algum aspecto de inovação nos projetos que participou?

(G) Em geral sim, houve certa liberdade para a escolha das tecnologias aplicada
aos produtos ainda que limitada as BigTecs parceiras da Organização, os processos de
desenvolvimento tiveram mudanças significativas com o apoio da Consultoria, assim
como a governança dos projetos.
(A/E) Sim, bastante inovação foi incorporada pela Organização, a abertura
para que a engenharia traga novas tecnologias para ser aplicadas aos produtos da
organização, contudo é necessário passar por um processo de homologação que ainda
é bem moroso dentro da organização.

2) Como foi realizado o processo de capacitação do time?

(G/A/E) É realizado a partir de treinamentos do tipo EAD dada a dificuldade de
realização de eventos e treinamentos presenciais (Pandemia).

3) Como é identificada e mensurada a performance do time?

(G/A/E) É identificada pelo time a partir do tamanho funcional entregue no
perı́odo, e mensurada pelo escritório de métricas, comparando o desempenho por uma
meta de produtividade corporativa.

4) Como é realizada a comunicação do time?

(G) O time participa das cerimonias e quando estão com alguma dificuldade se
conversam para sana-las. há certa dificuldade para a comunicação entre os parceiros
pois a ferramenta de comunicação é corporativa, então é utilizado o whatsapp como
forma de comunicação com pessoas fora da Organização quando não há cerimonias
ou reuniões.
(A/E) A comunicação se dá por uma extensa agenda de reuniões e cerimonias
com pouca efetividade no atendimento das pautas (quando existem).
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5) Quão transparente o time é na apresentação dos resultados com as partes interessadas no Projeto?

(G/A/E) Em geral as informações são trafegadas por todos os nı́veis das partes
interessadas no projeto, contudo, só são apresentados os problemas que precisam ser
efetivamente escalados para outros fóruns.

6) Como as mudanças ocasionadas no projeto são assimiladas pelo Time?

(G) As mudanças são bem aceitas e ocorrem até ”vezes demais”, dificultando a
progressão do projeto.
(A) Muitas pessoas podem solicitar mudanças e não há um controle tão forte
para sua interceptação ou tratamento e o time geralmente aplica em backlog as
necessidades.
(E) Quando as mudanças são solicitadas pelo time executivo são tidas como
ordem pelas camadas subordinadas.

7) Quais destes princı́pios são percebidos no dia a dia do time?

(G) g) Valorizar as pessoas e interações mais que processos. i) Responder a
mudanças mais que seguir um plano. o) Procurar trabalhar em conjunto com partes
interessadas.
(A) f) Adaptar-se as mudanças facilmente i) Responder a mudanças mais que
seguir um plano k) Procurar manter atenção a excelência técnica
(E) c) Manter equipes auto organizáveis f) Adaptar-se as mudanças facilmente i)
Responder a mudanças mais que seguir um plano

8) Quais os maiores desafios encontrados no dia a dia pelo time?

(G) Perda de controle de gestão, documentação inadequada.
(A/E) baixo conhecimento da visão e propósitos do projeto, quantidade de
reuniões com baixa efetividade.
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9) Quais são as principais causas de atraso no projeto identificadas pelo time?

(G) O Plano de entregas foi fechado com uma visão de produto que não era
clara para todos os envolvidos
(A) As diversas mudanças solicitadas pelos stakeholders faz com que gere muito
retrabalho e replanejamentos.
(E) Consultoria não tinha experiência em lidar com serviços estruturais da
Organização gerando alto impacto na entrega proposta.

Seção D - Mudanças organizacionais
1) Você participa de alguma iniciativa de transformação digital e/ou inovação aberta?
Você faz parte de alguma comunidade que propaga estas ideias?

(G/E) Não.
(A) Sim, faço parte do time Lean Digital como representante do departamento
de arquitetura para serviços PJ. Participo ativamente das reuniões, como são muitas
pessoas envolvidas então não tenho alta influencia dentro destes fóruns, então eu
acabo tendo uma maior participação como ouvinte e replicador das iniciativas de
transformação.

2) Houve alguma alteração observada sobre a hierarquia de trabalho do time?

(G/A) A comunicação passou por um processo de mudanças gigantesco com o
trabalho em home office, mas no caso da PDPJ não posso dizer que piorou o acesso a
outras camadas, de certa forma foi facilitado uma vez que as ferramentas de trabalho
cooperativo auxiliam achar os funcionários e toda arvore hierárquica relacionada.
(E) Pelo menos por parte das hierarquias técnicas de engenharia o tratamento
de hierarquias melhorou substancialmente. Tivemos a troca de um Diretor muito mais
acessı́vel do que o anterior, isso ajudou na mudanças de postura de toda cadeia.
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3) Houve alguma alteração observada a respeito dos objetivos a serem alcançados
pelo time de desenvolvimento?

(G/A/E) O objetivo ficou entre Entregas curtas (prazo) e com foco no usuário
(usabilidade).

4) Qual dessas frases melhor representa a cultura da empresa?

(G) a) ”Nós somos bem sucedidos por trabalhar JUNTOS.”
(A/E) b) ”Nós somos bem sucedidos por adquirir e manter o CONTROLE.”

5) Quais destes aspectos positivos são observados e aplicados pelo time em relação a
visão do cliente?

(G) c) Temos como foco de atenção permanente o atendimento ao escopo, prazo
e custo combinados com os gestores.
(E) b) Somos comprometidos com as áreas de negócio, interagindo com frequência
e propondo as soluções técnicas mais adequadas ás necessidades identificadas.
(A) e) Trabalhamos fortemente para sermos reconhecidos interna e externamente
pelos altos nı́veis de disponibilidade e segurança dos nossos sistemas para nossos
clientes.

6) Quais destes aspectos negativos são observados e aplicadas pelo time em relação
a visão do cliente?

(G) d) Estamos longe do cliente. Mesmo buscando atender as demandas do
gestor, temos pouca visão do impacto do nosso trabalho no cliente final.
(A) b) Temos uma visão muito operacional e processual. Estamos mais preocupados em atender nossos prazos e processos internos do que atender as necessidades
do cliente.
(E) c) Somos lentos no atendimento aos nossos clientes. Nossa agilidade é
prejudicada por processos rı́gidos e burocráticos.
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7) Quais destes aspectos positivos relacionado a um protagonismo é observado e
permitido ao Time de Desenvolvimento?

(G) d) Estimulamos contribuições de nossos funcionários e damos abertura para
a apresentação de novas ideias.
(A/E) c) Estabelecemos fortes parcerias externas, promovendo a prospecção,
discussão e desenvolvimento de ideias, buscando sempre a vanguarda em tecnologia.

8) Quais destes aspectos negativos relacionado a um protagonismo é observado e
proibido ao Time de Desenvolvimento

(G) e) Temos dificuldade de conciliar a inovação com as atividades de dia a dia.
Passamos o dia todo ”apagando incêndios”, o que tira o foco de pensar o novo.
(A) a) Nossos processos internos, estruturas e ferramentas dificultam a inovação.
Somos avessos a risco.
(G/E) c) Temos resistência ao novo, reforçando nossa tendência de conservadorismo e de manutenção do status quo. Muitas vezes entendemos que o novo
”atrapalha”a operação do dia a dia.

9) Quais destes aspectos positivos relacionado as parcerias com o time de desenvolvimento são observadas?

(G/E) c) Buscamos resolver as eventuais divergências e conflitos de forma
madura, buscando sempre o diálogo com nossos pares. Apenas acionamos o nı́vel
hierárquico superior quando não chegamos a uma solução.
(A) d) Cultivamos um bom relacionamento com parceiros externos, prezando
por formas de trabalho que gerem ganhos para ambos os lados.

10) Quais destes aspectos negativos relacionado as parcerias com o time de desenvolvimento são observadas?

(G/A) b) As agendas departamentais ou pessoais predominam muitas vezes
sobre o interesse do negócio. Atuamos de forma fragmentada, em silos, com prioridades
diferentes e por vezes, conflitantes.
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(G/E) c) Dependemos excessivamente do relacionamento pessoal para viabilizar
o andamento de atividades que, de outra maneira, ficariam paradas por conta da
divergência de prioridades entre as áreas.

11) Quais destes aspectos positivos são observados a respeito da gestão dos Times
de Desenvolvimento?

(G/A/E) b) Investimos fortemente em capacitação e treinamento técnico das
equipes, que são reconhecidas pelo sólido conhecimento.
(G/E) d) Compartilhamos informações e nos preocupamos continuamente com
a formação de sucessores (tanto em posições de gestão quanto técnicas), garantindo
a retenção do conhecimento sobre nossos sistemas e processos.
(A) c) Nossas equipes são altamente comprometidas com o trabalho.

12) Quais destes aspectos negativos são observados a respeito da gestão dos Times
de Desenvolvimento?

(G) g) Somos coniventes com o baixo desempenho. Profissionais que recorrentemente não desempenham de forma adequada continuam nas áreas por anos, afetando
a eficiência das áreas.
(A/E) b) Falta clareza e objetividade na comunicação, ficando a critério de cada
gestor a forma de transmitir as informações. Faltam transparência e diálogo entre
lı́deres e suas equipes.
(E) Temos pouca autonomia. As decisões são muito centralizadas nos altos
nı́veis de liderança, sendo que a maioria dos lı́deres é pouco envolvida no processo
decisório.

13) Quais destes aspectos positivos são observados a respeito do foco na entrega de
valor pelo Time de Desenvolvimento?

(G/E) e) Temos foco em eficiência operacional. Buscamos sempre fazer mais
com menos, mantendo a qualidade da entrega.
(A) c) Nossas soluções são consistentes e robustas, aumentando a credibilidade
do banco. Aportamos grande conhecimento técnico ás nossas soluções.
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14) Quais destes aspectos negativos são observados a respeito do foco na entrega de
valor pelo Time de Desenvolvimento?

(G) a) O excesso de controles ao longo de projetos, da demanda à implantação,
traz morosidade e ineficiência.
(A) c) O desempenho é prioritariamente medido por meio do cumprimento do
prazo de entrega, ficando para segundo plano a qualidade da entrega ou o atendimento
pleno da necessidade do cliente.
(E) b) O foco principal de nossas reuniões o tratamento de incidentes e problemas. Focamos prioritariamente para o passado e, assim, olha-se pouco para o
futuro.

A.2

Entrevistas - BigTech

Para a BigTech teremos a participação do Coordenador do time da esteira
DevSecOps (C) e do Engenheiro de Cloud (E)

Seção A - Contextualização
1) Qual tamanho do time de desenvolvimento de TI que você participa?

(C) 8 Pessoas (E) 9 Pessoas

2) Qual metodologia adotada pelo time?

(C) Ágil (Padrão adotado pela Consultoria) (E) Hibrido (Nos adaptamos a metodologia adotada pelos times, geralmente é ágil)

3) É utilizado algum tipo de gestão de portfólio / ágil escalado? Se sim, qual?

(C) Sim (Padrão Lean Office) (E) Não (O método de escala é direcionado pelo
acionamento do time pelo empreendimento demandante, caso seja necessário mais
profissionais alocados então o contrato de alocação é ampliado).
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4) Qual seu papel no time?

(C) Coordenador do time de operações da esteira corporativa (E) Gerente do
time de engenharia de serviços em cloud

5) Em geral os projetos são bem sucedidos? Pode contar como vocês medem isso?

(C/E) Geralmente sim
(C) Nossos projetos são direcionados para aprimoramento da esteira, portanto
a disponibilização é sempre aguardada o mais cedo possı́vel. O foco dos projetos
são melhorias dessa forma falhas ou erros da esteira são tratados com urgência e as
entregas de aprimoramento ou implemento são em geral entregues a contento.
(E) O papel do time é de acompanhar os projetos até a sua completude, não
nos cabe medir o sucesso do projeto.

6) Qual é geralmente a origem das ideias para criação de um produto ou serviço digital?

(C) Demandas internas (Evolução na esteira)
(E) Não sei, participamos do processo de criação de produtos.

7) Há algum programa de transformação digital que impacte seu time? Se sim, qual
tipo de impacto

(C/E) Acompanhamos o processo de transformação digital da Organização.
(C) O processo de disponibilidade da esteira DevSecOps propõe a tecnologia necessária para a transformação digital da Organização e apoia os pilares de metodologia
e cultura organizacional.
(E) Nós somos envolvidos junto das lideranças estratégicas da Organização
para providências treinamentos e a disponibilização para plena utilização da tecnologia
de Cloud para os parceiros da organização.

209

Seção B - Estratégia de composição
1) Quais áreas são envolvidas no processo de composição dos times de desenvolvimento?

(C/E) O time é composto em boa parte de consultores da BigTech, a Organização
disponibilizou alguns recursos dela para o repasse de conhecimento, estes recursos
foram capacitados e agora compõem nosso time, a origem deles são diversas da área
de tecnologia da Organização.

2) Quais áreas compõem os Times de Desenvolvimento?

(C) O time de desenvolvimento é composto por pessoas que se destacaram
dentro dos serviços de operações do departamento de sistemas da organização. Não
há envolvimento das áreas de negócio na composição dos times.
(E) A estrutura do time buscou os desenvolvedores com perfil de liderança e
protagonismo para atuar na posição de Tech Leaders dentro das Vilas que utilizam
cloud.

3) Quais seriam três habilidades/caracterı́sticas essenciais para a composição de um
time de desenvolvimento? Por que são essenciais? Elas são presentes?

(C) Pensamento Cooperativo, liderança e inteligencia emocional
Por fazer parte de um processo de transformação, é importante para o time
entender o propósito do seu trabalho para se manter firme no que é importante, para si
e para o ecossistema.
(E) Liderança, protagonismo e comunicação
Como citado anteriormente pessoas com perfil de liderança e protagonismo são
essenciais para o papel de engenharia na BigTech.

4) Como é orientada a divisão de responsabilidades do time?

(C/E) É orientado ao departamento (o time assume a responsabilidade sobre
seu departamento e cooperam entre si).
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5) Como é orientada a autonomia do time?

(C/E) O time tem autonomia para se posicionar, mas leva as opções ao gestor da
Organização que dão o direcionamento final. O Gestor então pode aprovar ou deliberar
para aprovação de seus superiores.

6) Como parceiros são incorporados ao time?

(C/E) No caso nós somos os parceiros, e a intgração com a Organização tem
sido fluida.

7) como são negociados os contratos de parceria? Como funciona o modelo de propriedade intelectual?

(C/E) Os contratos em geral são de escopo aberto a ser explorado pelas partes
como um bolsão de horas. Há contratos do tipo de licença de uso para alguns produtos,
por exemplo o uso de plataformas em nuvem pública, mas são minoria.

8) Como é definido o nı́vel de confidencialidade da parceria?

(C/E) Privada (A exposição da parceria é interna, assim como os resultados)

Seção C - Estratégia de condução
1) Foi observado e/ou aplicado algum aspecto de inovação nos projetos que participou?

(C) Sim, a utilização da esteira é basicamente o centro das mudanças relacionadas ao processo de desenvolvimento de produtos digitais dentro da Organização, então
entendemos que trouxemos a Organização a inovação na metodologia, tecnologia e
cultura organizacional.
(E) Sim, a plataforma de desenvolvimento na nuvem trouxe a organização uma
outra perspectiva de escala e disponibilidade dos seus serviços digitais. Ainda que a
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cultura organizacional precise ser evoluı́da para extrair maior poder da tecnologia que
disponibilizamos, é notável a evolução da Organização.

2) Como foi realizado o processo de capacitação do time?

(C/E) Temos uma academia para os nossos funcionários e também faz parte da
nossa politica o incentivo financeiro para treinamentos externos da organização.

3) Como é identificada e mensurada a performance do time?

(C/E) Geralmente é apontada pela satisfação no atendimento aos acordos de
nı́vel de serviço (SLA) com a Organização, e para os projetos é estabelecido uma
cadência de pontuação do próprio time. O time tem maturidade para estimar, fatiar e
medir a performance dentro das sprints.

4) Como é realizada a comunicação do time?

(C/E) É realizado por intermédio de cerimonias do padrão scrum, para o dia a
dia usamos ferramenta de trabalho cooperativo.
(E) A quantidade de reuniões demandada pela Organização é muito grande,
isso impacta muito a performance do time.

5) Quão transparente o time é na apresentação dos resultados com as partes interessadas no Projeto?

(C/E) Há transparência mútua entre a BigTech e Organização, os resultados são
apresentados juntamente com riscos, problemas e ações de acordo com o fórum e
público presente.
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6) Como as mudanças ocasionadas no projeto são assimiladas pelo Time?

(C) As mudanças são adaptadas ao Backlog, não há tantas restrições para
que as mudanças sejam aplicadas ao projeto desde que a visão de produto seja
compartilhada com todos envolvidos.
(E) Estamos acostumados com mudanças sendo provocadas pelas evoluções
tecnológicas relacionadas aos nossos produtos, a Organização por sua vez não entende
o motivo das mudanças.

7) Quais destes princı́pios são percebidos no dia a dia do time?

(C) h) Procurar simplicidade na resolução de problemas. i) Responder a mudanças
mais que seguir um plano k) Procurar manter atenção a excelência técnica
(E) k) Procurar manter atenção a excelência técnica n) Procurar melhoria continua h) Procurar simplicidade na resolução de problemas.

8) Quais os maiores desafios encontrados no dia a dia pelo time?

(C/E) baixo conhecimento da visão e propósitos do projeto, quantidade de
reuniões com baixa efetividade.

9) Quais são as principais causas de atraso no projeto identificadas pelo time?

(C/E) Os processos de homologação e disponibilização de infraestrutura por
parte da Organização

Seção D - Mudanças organizacionais
1) Você participa de alguma iniciativa de transformação digital e/ou inovação aberta?
Você faz parte de alguma comunidade que propaga estas ideias?

(C/E) Não dentro do ecossistema.

213

2) Houve alguma alteração observada sobre a hierarquia de trabalho do time?

(C/E) A estrutura de Vilas possibilitou a comunicação de uma forma muito mais
fluida entre as pessoas, mesmo de hierarquias diferentes.
(E) Concordo que melhorou, mas a restrição da participação dentro dos fóruns
faz com que o recado das hierarquias superiores com as subordinadas gerem algum
ruido.

3) Houve alguma alteração observada a respeito dos objetivos a serem alcançados
pelo time de desenvolvimento?

(C/E) O objetivo ficou entre Entregas curtas (prazo) e com foco em alto desempenho (qualidade).

4) Qual dessas frases melhor representa a cultura da empresa?

(C/E) a) ”Nós somos bem sucedidos por sermos os MELHORES.”

5) Quais destes aspectos positivos são observados e aplicados pelo time em relação à
visão do cliente?

(C/E) e) Trabalhamos fortemente para sermos reconhecidos interna e externamente pelos altos nı́veis de disponibilidade e segurança dos nossos sistemas para
nossos clientes.

6) Quais destes aspectos negativos são observados e aplicadas pelo time em relação
a visão do cliente?

(C) e) O gestor percebe a nossa prestação de serviços de forma desintegrada.
As áreas estão mais preocupadas em ”fazer a sua parte”, e menos na solução completa.
(E) b) Temos uma visão muito operacional e processual. Estamos mais preocupados em atender nossos prazos e processos internos do que atender as necessidades
do cliente.
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(C/E) c) Somos lentos no atendimento aos nossos clientes. Nossa agilidade é
prejudicada por processos rı́gidos e burocráticos.

7) Quais destes aspectos positivos relacionado a um protagonismo é observado e
permitido ao Time de Desenvolvimento?

(C/E) a) Contribuı́mos de forma ativa para garantirmos agilidade no lançamento
de novos produtos e serviços, alavancando a percepção de pioneirismo.
(C) c) Estabelecemos fortes parcerias externas, promovendo a prospecção,
discussão e desenvolvimento de ideias, buscando sempre a vanguarda em tecnologia.
(E) d) Estimulamos contribuições de nossos funcionários e damos abertura para
a apresentação de novas ideias.

8) Quais destes aspectos negativos relacionado a um protagonismo é observado e
proibido ao Time de Desenvolvimento

(C/E) e) Temos dificuldade de conciliar a inovação com as atividades de dia a
dia. Passamos o dia todo ”apagando incêndios”, o que tira o foco de pensar o novo.

9) Quais destes aspectos positivos relacionado as parcerias com o time de desenvolvimento são observadas?

(C) a) Cultivamos e valorizamos o relacionamento entre os nossos parceiros
internos e externos como forma de potencializar a entrega das soluções completas
para o cliente.
(E) d) Cultivamos um bom relacionamento com parceiros externos, prezando
por formas de trabalho que gerem ganhos para ambos os lados.

10) Quais destes aspectos negativos relacionado as parcerias com o time de desenvolvimento são observadas?

(C) a) Há pouca sinergia entre as áreas de TI, ocasionando perda de eficiência.
Temos muitos processos independentes (não interligados) entre as áreas, ocasionando
lacunas.
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(C/E) b) As agendas departamentais ou pessoais predominam muitas vezes
sobre o interesse do negócio. Atuamos de forma fragmentada, em silos, com prioridades
diferentes e por vezes, conflitantes.

11) Quais destes aspectos positivos são observados a respeito da gestão dos Times
de Desenvolvimento?

(E) b) Investimos fortemente em capacitação e treinamento técnico das equipes,
que são reconhecidas pelo sólido conhecimento.
(C/E) c) Nossas equipes são altamente comprometidas com o trabalho.
(C) Utilizamos novas ferramentas, métodos e formas de organização do trabalho
(tais como métodos ágeis e equipes multifuncionais e autônomas) para viabilizar
entregas mais aderentes ás expectativas de nossos clientes e usuários.

12) Quais destes aspectos negativos são observados a respeito da gestão dos Times
de Desenvolvimento?

(C) a) Temos pouca autonomia. As decisões são muito centralizadas nos altos
nı́veis de liderança, sendo que a maioria dos lı́deres é pouco envolvida no processo
decisório.
(E) d) A celebração de bons resultados e o reconhecimento dos funcionários
são raros.

13) Quais destes aspectos positivos são observados a respeito do foco na entrega de
valor pelo Time de Desenvolvimento?

(C) b) Nosso planejamento é cuidadoso e eficiente. Analisamos dados e fatos
com profundidade, aprendemos com as experiências que não deram certo, tomando a
melhor decisão.
(E) c) Nossas soluções são consistentes e robustas, aumentando a credibilidade
do banco. Aportamos grande conhecimento técnico ás nossas soluções.
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14) Quais destes aspectos negativos são observados a respeito do foco na entrega de
valor pelo Time de Desenvolvimento?

(C) a) O excesso de controles ao longo de projetos, da demanda à implantação,
traz morosidade e ineficiência.
(E) d) Utilizamos ”salas de guerra”em situações de crise, que se tornam cada
vez mais frequentes por falta de planejamento.

A.3

Entrevistas - Consultoria

Para a Consultoria teremos a participação do Coordenador da Arquitetura Funcional (F) e do Coordenador da Arquitetura Técnica (T)

Seção A - Contextualização
1) Qual tamanho do time de desenvolvimento de TI que você participa?

(F) 1 Arquiteto por Squad, na composição atual temos 6 arquitetos. (T) 5 Engenheiros.

2) Qual metodologia adotada pelo time?

(F/T) Ágil. (Modelo Consultoria)

3) É utilizado algum tipo de gestão de portfólio / ágil escalado? Se sim, qual?

(F/T) Sim (Padrão JAM)

4) Qual seu papel no time?

(F) Coordenador do time arquitetura funcional (T) Coordenador do time de
arquitetura técnica
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5) Em geral os projetos são bem sucedidos? Pode contar como vocês medem isso?

(F) É o meu primeiro projeto dentro do ecossistema da Organização então não
tenho parâmetros. (T) Geralmente são bem sucedidos. Existem alguns imprevistos
e atrasos acontecem em relação a primeira estimativa, mas em geral atendem as
necessidades.

6) Qual é geralmente a origem das ideias para criação de um produto ou serviço digital?

(F/T) A origem dos produtos vem da Organização

7) Há algum programa de transformação digital que impacte seu time? Se sim, qual
tipo de impacto

(F/T) Acompanhamos o processo de transformação digital da Organização e
influenciamos principalmente do ponto de vista de cultura e metodologia de trabalho.

Seção B - Estratégia de composição
1) Quais áreas são envolvidas no processo de composição dos times de desenvolvimento?

(F/T) A Consultoria treina e habilita os arquitetos para compor as squads da vila
PDPJ, não há envolvimento de áreas externas.

2) Quais áreas compõem os Times de Desenvolvimento?

(F/T) Nós servimos as squads de acordo com a necessidade deles, então
ajudamos a compor times de desenvolvimento.
(F) Algumas squads tem como objetivos maiores necessidades técnicas onde
apresentamos arquitetos com habilidades especı́ficas e outras mais voltadas ao negócio,
onde um arquiteto com poder de abstração é necessário.
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3) Quais seriam três habilidades/caracterı́sticas essenciais para a composição de um
time de desenvolvimento? Por que são essenciais? Elas são presentes?

(F) Sintetização de ideias, comunicação e pensamento Crı́tico.
Como arquitetos funcionais, é crucial para nosso time o poder de sı́ntese pois
são muitas ideias, decisões e viéses que precisam ser analisados. Exatamente por isso
a comunicação e o pensamento crı́tico também são bastante necessários.
(T) Humildade, Flexibilidade cognitiva e negociação
Nossos arquitetos técnicos precisam ser muito efetivos nas tomadas de decisão
junto aos engenheiros e demais técnicos da vila PDPJ, não há tempo para aprofundar
em tecnologias com caminhos que não devem gerar valor ao ecossistema, então é
necessário ter uma visão corporativa a respeito do que é melhor para todos e não pra
sı́, além disso é preciso se moldar as limitações da Organização e da BigTech, portanto
a negociação e flexibilidade devem fazer parte do time de arquitetura técnica.

4) Como é orientada a divisão de responsabilidades do time?

(F/T) É orientado a fluxos de valor, de acordo com a necessidade da squad e da
value steam.

5) Como é orientada a autonomia do time?

(F/T) É bastante limitada, é necessário uma avaliação dos pares da Organização
e da bigTech antes de alguma decisão ser tomada.

6) Como parceiros são incorporados ao time?

(F/T) A relação com os membros da Organização, funciona em geral como
parte do nosso time, porém o acesso aos membros da BigTech ou outros parceiros
da Organização é bastante dificultado, principalmente porque depende sempre da
intermediação da Organização. Não há comunicação direta entre parceiros.
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7) como são negociados os contratos de parceria? Como funciona o modelo de propriedade intelectual?

(F/T) Os contratos em geral são de escopo aberto a ser explorado pelas partes
como um bolsão de horas. Geralmente há uma visão de produto que dá base a
estimativa de horas a ser consumida por VS e Squads. A propriedade intelectual é da
Organização, assim como a codificação e quaisquer entregáveis do projeto.

8) Como é definido o nı́vel de confidencialidade da parceria?

(F/T) Privada (A exposição da parceria é interna, assim como os resultados)

Seção C - Estratégia de condução
1) Foi observado e/ou aplicado algum aspecto de inovação nos projetos que participou?

(F) Sim, a arquitetura funcional apresenta para a vila PDPJ artefatos que promovem maior interação entre as áreas de negócio e técnica com a finalidade de
aprimorar a comunicação e a assertividade do que precisa ser construı́do. Os controles
de qualidade também ficam sob a nossa responsabilidade.
(T) Sim, mas no nosso caso apoiamos a evolução tecnológica apresentada pela
BigTech e outros parceiros da Organização, nossa função é a de ajudar a extrair e
implementar as inovações.

2) Como foi realizado o processo de capacitação do time?

(T/F) É destinada uma verba para cada um dos recursos para que eles escolham
qual tipo de capacitação lhes é conveniente, além disso, nossos times de arquitetura são
serviços com coachs especialistas e ciclos de PDCA e PDI junto aos coordenadores.
(T) A orientação ao time técnico é a de que a capacitação deve ser realizada em
tempo de projeto, a investigação pelo uso pleno das tecnologias adotadas pela PDPJ é
incentivada e caso o profissional queira se especializar pode solicitar o patrocı́nio por
parte da Consultoria.
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3) Como é identificada e mensurada a performance do time?

(F/T) Compartilhamos a performance com o time da Organização. Desta forma,
seguimos as mesmas métricas e compomos o ı́ndice.

4) Como é realizada a comunicação do time?

(F) Seguimos os ritos scrum a nı́vel de squads, e para o time de Arquitetura
funcional temos duas cerimonias semanais onde discutimos as dependências entre
squads, desenhos de solução e promovendo alinhamento entre as frentes de trabalho.
(T) Assim como o time de arquitetura funcional temos cerimonias exclusivas
relacionado ao PDPJ, uma delas se chama Design Authority que corresponde a um
forum de deliberações e alinhamentos estratégicos acerta das tecnologias e engenharia a ser utilizada, neste fórum a BigTech e Organização tem atuação principal
e nos repassaram as decisões. Outro fórum é menor e tem como foco deliberações
de componentes comuns, alinhamentos de responsabilidade de construção destes
componentes, convenções e padrões do projeto.

5) Quão transparente o time é na apresentação dos resultados com as partes interessadas no Projeto?

(F/T) Há transparência entre os times e entre as VSs, contudo, dentro dos fóruns
executivos temos alguns conflitos com a polı́tica da Organização. É geralmente difı́cil
pedir ajuda para os nı́veis departamentais e executivos.

6) Como as mudanças ocasionadas no projeto são assimiladas pelo Time?

(F) Por termos dificuldade com a visão do produto, então muitas mudanças
são solicitadas, fazendo com que o progresso do projeto seja bem aquém do que
gostarı́amos. Não há um controle sobre as mudanças e nem interesse em verificar os
impactos.
(T) As mudanças relacionadas a tecnologia são em geral em aceitas pelo time.
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7) Quais destes princı́pios são percebidos no dia a dia do time?

(F) f) Adaptar-se as mudanças facilmente. j) Priorizar a comunicação verbal entre
as partes interessadas. l) Ser transparente no trabalho e comunicação com colegas
(T) k) Procurar manter atenção a excelência técnica n) Procurar melhoria continua o) Procurar trabalhar em conjunto com partes interessadas.

8) Quais os maiores desafios encontrados no dia a dia pelo time?

(F) Baixo conhecimento da visão e propósitos do produto, dependência excessiva
de áreas de suporte da Organização.
(T) Baixo conhecimento da visão e propósito do projeto, os processos da
Organização são confusos e muito burocráticos.

9) Quais são as principais causas de atraso no projeto identificadas pelo time?

(F/T) As dependências com as áreas fora da vila PDPJ apresentam outros
cronogramas e prioridades, fazendo com que o progresso da vila seja prejudicado.

Seção D - Mudanças organizacionais
1) Você participa de alguma iniciativa de transformação digital e/ou inovação aberta?
Você faz parte de alguma comunidade que propaga estas ideias?

(F/T) Nossos times de arquitetura acompanham os programas de transformação
digital da Organização, todavia, essa participação se limita em absorver o que é
proposto. Nosso nı́vel de influência é baixo. Contudo nosso time de metodologia é
bastante influente dentro do programa de inovação.

2) Houve alguma alteração observada sobre a hierarquia de trabalho do time?

(F/T) N/D
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O time de arquitetura funcional e técnica são novos nos empreendimentos da
Organização e no ecossistema. Então não há percepção de mudança.

3) Houve alguma alteração observada a respeito dos objetivos a serem alcançados
pelo time de desenvolvimento?

(F/T) N/D
O time de arquitetura funcional e técnica são novos nos empreendimentos da
Organização e no ecossistema. Então não há percepção de mudança.

4) Qual dessas frases melhor representa a cultura da empresa?

(F/T) a) ”Nós somos bem sucedidos por trabalhar JUNTOS”

5) Quais destes aspectos positivos são observados e aplicados pelo time em relação a
visão do cliente?

F) c) Temos como foco de atenção permanente o atendimento ao escopo, prazo
e custo combinados com os gestores.
(T) e) Trabalhamos fortemente para sermos reconhecidos interna e externamente
pelos altos nı́veis de disponibilidade e segurança dos nossos sistemas para nossos
clientes.

6) Quais destes aspectos negativos são observados e aplicadas pelo time em relação
a visão do cliente?

(F) e) O gestor percebe a nossa prestação de serviços de forma desintegrada.
As áreas estão mais preocupadas em ”fazer a sua parte”, e menos na solução completa.
(T) c) Somos lentos no atendimento aos nossos clientes. Nossa agilidade é
prejudicada por processos rı́gidos e burocráticos.
(F/T) a) Temos uma visão restrita do negócio como um todo. Temos pouco
entendimento de como a organização gera resultado e de como nossas soluções
contribuem nesse sentido.
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7) Quais destes aspectos positivos relacionado a um protagonismo é observado e
permitido ao Time de Desenvolvimento?

(F) d) Estimulamos contribuições de nossos funcionários e damos abertura para
a apresentação de novas ideias.
(T) b) Somos curiosos, conectados e atualizados, avaliando constantemente
novas tecnologias que possam ser adotadas.

8) Quais destes aspectos negativos relacionado a um protagonismo é observado e
proibido ao Time de Desenvolvimento

(F) e) Temos dificuldade de conciliar a inovação com as atividades de dia a dia.
Passamos o dia todo ”apagando incêndios”, o que tira o foco de pensar o novo.
(T) d) Não temos o nı́vel de colaboração interna entre as áreas de TI necessários
para promover a inovação.

9) Quais destes aspectos positivos relacionado as parcerias com o time de desenvolvimento são observadas?

(F) f) Entregamos o que prometemos e confiamos que nossos colegas atuarão
da mesma forma.
(F/T) a) Cultivamos e valorizamos o relacionamento entre os nossos parceiros
internos e externos como forma de potencializar a entrega das soluções completas
para o cliente.
(T) d) Cultivamos um bom relacionamento com parceiros externos, prezando por
formas de trabalho que gerem ganhos para ambos os lados.

10) Quais destes aspectos negativos relacionado as parcerias com o time de desenvolvimento são observadas?

(T) a) Há pouca sinergia entre as áreas de TI, ocasionando perda de eficiência.
Temos muitos processos independentes (não interligados) entre as áreas, ocasionando
lacunas.
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(F) b) As agendas departamentais ou pessoais predominam muitas vezes sobre
o interesse do negócio. Atuamos de forma fragmentada, em silos, com prioridades
diferentes e por vezes, conflitantes.
(F/T) c) Dependemos excessivamente do relacionamento pessoal para viabilizar
o andamento de atividades que, de outra maneira, ficariam paradas por conta da
divergência de prioridades entre as áreas.

11) Quais destes aspectos positivos são observados a respeito da gestão dos Times
de Desenvolvimento?

(F/T) c) Nossas equipes são altamente comprometidas com o trabalho.
(F) Utilizamos novas ferramentas, métodos e formas de organização do trabalho
(tais como métodos ágeis e equipes multifuncionais e autônomas) para viabilizar
entregas mais aderentes ás expectativas de nossos clientes e usuários.

12) Quais destes aspectos negativos são observados a respeito da gestão dos Times
de Desenvolvimento?

(F/T) a) Temos pouca autonomia. As decisões são muito centralizadas nos altos
nı́veis de liderança, sendo que a maioria dos lı́deres é pouco envolvida no processo
decisório.
(F) b) Falta clareza e objetividade na comunicação, ficando a critério de cada
gestor a forma de transmitir as informações. Faltam transparência e diálogo entre
lı́deres e suas equipes.
(T) d) A celebração de bons resultados e o reconhecimento dos funcionários
são raros.

13) Quais destes aspectos positivos são observados a respeito do foco na entrega de
valor pelo Time de Desenvolvimento?

(F) e) Temos foco em eficiência operacional. Buscamos sempre fazer mais com
menos, mantendo a qualidade da entrega.
(T) c) Nossas soluções são consistentes e robustas, aumentando a credibilidade.
Aportamos grande conhecimento técnico ás nossas soluções.
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14) Quais destes aspectos negativos são observados a respeito do foco na entrega de
valor pelo Time de Desenvolvimento?

(T) d) Utilizamos ”salas de guerra”em situações de crise, que se tornam cada
vez mais frequentes por falta de planejamento.
(F) e) A priorização de projetos é falha. Tudo é prioridade. A ”carteirada”é
constantemente utilizada como maneira de redefinição de prioridades.

