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RESUMO 

O Brasil é um dos países com maior número de biodiversidade do mundo. 

Entretanto, a degradação do meio ambiente vem aumentando anualmente e os 

investimentos em causas socioambientais, diminuindo na mesma proporção. Com 

isso, órgãos como IBAMA, Agência Nacional de Águas, Serviço Florestal e ICMBio 

devem direcionar com sabedoria suas ações orçamentárias, de modo a garantir a 

eficiência e eficácia em projetos destinados à estas causas. Um ponto crucial para 

que este fator seja efetivo é a correta utilização de conceitos e ferramentas de 

gerenciamento de projetos pelos gestores destas organizações. Por este motivo, o 

objetivo deste trabalho foi compreender a aplicação do Scrum nos projetos 

socioambientais do NGI Carajás - ICMBio, através da aplicação de questionário 

semiestruturado. O resultado obtido foi da validação de que o Scrum é adequado para 

o dia a dia dos projetos socioambientais do ICMBio, trazendo melhorias na autonomia 

do time, no relacionamento interpessoal, na comunicação e diversos outros 

benefícios.  

Palavras-chave: Gestão-de-projetos; Scrum; Conservação



 

ABSTRACT 

 Brazil is one of the countries with the highest number of biodiversity in the world. 

However, the degradation of the environment has been increasing annually and the 

investments in social and environmental causes, decreasing in the same proportion. 

Thus, bodies such as IBAMA, the National Water Agency, Forest Service and ICMBio 

must wisely guide their budgetary actions, in order to ensure efficiency and 

effectiveness in projects aimed at these causes. A crucial point for this factor to be 

effective is the correct use of project management concepts and tools by the managers 

of these organizations. For this reason, the objective of this work was to understand 

the application of Scrum in social and environmental projects of NGI Carajás - ICMBio, 

through the application of a semi-structured questionnaire. The result obtained was 

the validation that Scrum is suitable for the day-to-day of ICMBio's socio-environmental 

projects, bringing improvements in the team's autonomy, interpersonal relationships, 

communication and several other benefits.  

Keywords: Project-management; Scrum; Conservation.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é um dos países com maior número de biodiversidade do mundo. De 

acordo com o Catálogo Taxonômico de Fauna do Brasil (COPPETEC-UFRJ, 2021), 

até 25 de Abril de 2021, eram 119.665 espécies válidas de animais, somente em 

território nacional. Em contrapartida, de 2002 a 2020, o país foi responsável pela perda 

de 71% da sua cobertura vegetal, onde 64,5% vieram de desmatamento impulsionado 

por comodities, segundo o relatório do Global Forest Review (WRI, 2021).  

Ainda segundo o relatório, em 2010, o Brasil tinha 492Mha de floresta natural, 

estendendo-se por 59% da sua área terrestre e em 2020, perdeu 3.20Mha de floresta 

natural, o equivalente a 1.12Gt de CO₂ de emissões, resultando em degradação do 

meio ambiente e perda de biodiversidade. Com isso, importantes investidores 

estrangeiros, que atuam em causas e projetos socioambientais, ameaçam adiar ou 

interromper seus investimentos (G1, 2020).  

De acordo com a Lei Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981, a Política Nacional 

do Meio Ambiente (PNMA) tem como objetivo a preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade ambiental, atendendo os seguintes princípios: ações de manutenção do 

equilíbrio ecológico; planejamento e fiscalização do uso de recursos ambientais; 

proteção de ecossistema; controle de atividades poluidoras; incentivos ao estudo e à 

pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e proteção de recursos 

ambientais; acompanhamento do estado de qualidade ambiental; recuperação de 

áreas degradadas; proteção de áreas ameaçadas; e capacitação e educação 

ambiental a todos (BRASIL, 1981). 

Apesar da PNMA e das ameaças de desinvestimentos estrangeiros, dados 

mostram que os investimentos nacionais em órgãos e projetos destinados à essa 

causa continuam diminuindo (BORGES, 2021). Nesse cenário, torna-se essencial a 

atuação de Organizações em conjunto com o Governo na criação, atuação e 

fiscalização de políticas ambientais. 

De acordo com estudo realizado pela WWF, o ano de 2018 iniciou com R$3,7 

bilhões de gastos autorizados no MMA e suas autarquias, como IBAMA, ICMBio, 

Agência Nacional de Águas (ANA) e Serviço Florestal Brasileiro. O valor é R$1,3 

bilhão menor do que 2013, o melhor ano da década neste tipo de recorte. Em 

atualização do estudo, evidencia-se que as ações orçamentárias que tratam de áreas 

protegidas começaram o ano de 2018 com R$236 milhões, contra uma autorização 

de gastos de R$252 milhões em 2017. Neste meio, o ICMBio, responsável pelas 
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Unidades de Conservação é, entre as autarquias vinculadas ao Ministério do Meio 

Ambiente, a mais atingida pela redução de gastos, com R$708 milhões no orçamento, 

contra R$1,256 bilhão de gastos autorizados em 2017, apresentando redução de 44% 

(WWF, 2018). 

Para além destes aspectos, o estudo destaca que quase R$290 milhões pagos 

à União por danos ambientais de empreendimentos não foram destinados às 

Unidades de Conservação do país, como estava previsto (WWF, 2018). 

Já em 2019 os cortes em investimentos na pasta do Meio Ambiente chegaram 

na ordem dos 20%. A área de controle e fiscalização do Ibama perdeu o equivalente 

a 24% do orçamento do programa, sendo este o setor que combate o desmatamento 

ilegal, pesca predatória e garimpos clandestinos. E ainda neste ano, o ICMBio 

amargou cortes em setores estratégicos, como Criação, Gestão e Implementação das 

Unidades de Conservação Federais, onde o corte atingiu 26% (WWF, 2019). 

Com isso, observa-se a necessidade do apoio e do correto direcionamento de 

recursos aos projetos socioambientais, que atualmente encontram-se com pouca 

visibilidade quanto aos investimentos internos e externos (BORGES, 2021). 

Conforme apontado por Cavalcanti et al. (2016), de forma geral, todas as 

empresas vivem de projetos, mesmo aquelas cujo produto final não seja gerado por 

projetos, e cerca de 25% do PIB (Produto Interno Bruto) mundial provêm de atividades 

ligadas à projetos. Sendo assim, a atividade de planejamento determina a situação 

futura da empresa, havendo a necessidade do estudo e adoção de estratégias que 

sejam coerentes e que a conduzam para o resultado esperado. 

O autor também destaca que o grau de desempenho das organizações está 

associado ao nível de maturidade no gerenciamento de seus projetos, sendo este 

diretamente proporcional ao alcance dos resultados. Com isso, conclui que a empresa 

precisar ter base adequada de ferramentas, técnicas, processos e cultura, para que 

ao término do projeto a alta administração seja capaz de discutir a metodologia 

utilizada, fazer recomendações e aprender com os erros (Cavalcanti et al., 2016). 

No âmbito do desenvolvimento de projetos na área socioambiental, o estudo 

demonstra a importância de equipes multidisciplinares, bem como a comunicação 

entre os diversos agentes envolvidos no projeto. Ademais, completa que a 

organização deve atualizar técnicas e atitudes, como forma a induzir mudanças 

organizacionais que maximizem os desempenhos da empresa, garantindo mais 

transparência e minimizando os riscos. Com isso, torna-se essencial a correta escolha 
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das metodologias e técnicas a serem utilizadas para o gerenciamento de projetos 

socioambientais (Cavalcanti et al., 2016). 

Dentro do universo de gerenciamento destacam-se duas grandes vertentes: a 

gestão preditiva/, baseada em princípios clássicos de gerenciamento de projetos, com 

escopo bem definido, onde a documentação é o principal instrumento de controle; e a 

gestão ágil/ adaptativa, bastante utilizada em ambientes dinâmicos, e que exigem 

adaptações rápidas (COSTA et al., 2020). 

No que toca a agilidade, existem diversos frameworks, como o Scrum; este 

framework aborda conjuntos de práticas e valores que visam o processo de melhoria 

contínua através de feedbacks e da comunicação das equipes com os stakeholders, 

com o objetivo de eliminar desperdícios e aumentar a qualidade e a flexibilidade do 

processo (COSTA et al., 2020). 

Assim, no contexto de instituições como IBAMA e ICMBio, que atuam no setor 

socioambiental, há a frequente necessidade de adaptação de seus métodos de 

gerenciamento, de forma a modelar às suas necessidades diárias. Por este motivo, 

esta pesquisa buscou compreender a aplicação do Scrum, framework ágil, no 

desenvolvimento de projetos socioambientais do NGI Carajás – ICMBio. 
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2. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Segundo o relatório divulgado pelo Observatório do Clima (WERNECK et al., 

2021), a previsão de recursos destinados ao MMA em 2021 foi a menor desde o ano 

2000, e o orçamento discricionário (aquele que não inclui despesas obrigatórias, como 

salários e aposentadorias) destinado do IBAMA e ICMBio foi reduzido em 34,5% em 

relação à 2019. 

Considerando a redução nos investimentos em autarquias como IBAMA e 

ICMBio, torna-se essencial o correto gerenciamento destes financiamentos. 

Entretanto, o problema estende-se à forma como são gerenciados os projetos deste 

setor. A ineficiência na gestão de organizações ambientais resulta em equipes muito 

técnicas, porém sem conhecimento de gestão; ou então bons gestores, mas com 

pouco conhecimento técnico na área de gestão socioambiental.  

Dadas as condições e realidades da área socioambiental, projetos como os 

realizados pelas autarquias citadas demandam escopos muito bem projetados e, 

geralmente, possuem recursos pré-delimitados, porém necessitam do diálogo 

constante com os stakeholders e da flexibilidade de fazer alterações que 

eventualmente apareçam ao longo do trabalho.  

Nesse sentido, encontram-se alguns desafios inerentes às abordagens de 

gestão de projetos, como as práticas realizadas pela gestão tradicional, que delimita 

uma hierarquia, com escopo fechado e bem definido, porém que não permite grandes 

adaptações ao longo do projeto (COSTA et al., 2020). 

Com isso, torna-se necessária a adaptação e o aprimoramento da gestão a 

partir dessas necessidades, sendo desejável a aplicação de outras metodologias e 

frameworks que permitam o melhor desenvolvimento dos times de projetos, como os 

Métodos Ágeis e o Scrum. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Com esta pesquisa pretendo contribuir com a reflexão e sensibilização sobre 

os desafios da gestão de projetos socioambientais. Além disso, gerar dados e 

resultados sobre a aplicabilidade da gestão ágil na área socioambiental. Por fim, 

alertar sobre a necessidade de gestores com formação técnica quando tratando-se de 

projetos deste setor, para melhorar o desenvolvimento, reduzir desperdícios e 

aumentar a eficiência, atraindo mais investimento para as organizações, e gerando 

impacto positivo no meio ambiente e na sociedade. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  Objetivos gerais 

 

Compreender a aplicação do Scrum nos projetos socioambientais do NGI 

Carajás – ICMBIO. 

 

4.1  Objetivos específicos 

 

● Apresentar o case do NGI Carajás e mapear os resultados e impactos gerados 

pela implementação do Scrum nos projetos Agroextrativismo, Sala Verde e 

Comunidade vai à Floresta. 

● Mapear as oportunidades, ameaças, fraquezas, forças e eventuais lacunas na 

adoção da gestão ágil de projetos no NGI Carajás. 
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5. REFERENCIAL TEORICO 

 

5.1  Resgate dos principais aspectos ambientais e a introdução ao conceito 

de sustentabilidade 

 

A preocupação com o meio ambiente e com a totalidade do planeta é uma 

realidade atualmente. Temas como aquecimento global, degradação ambiental, 

biodiversidade e influência antrópica não são apenas debatidos nos meios 

acadêmicos, mas em diversas esferas de convívio social e na mídia diária.  

Entretanto, este contexto é consideravelmente recente. Nas últimas décadas, 

estes temas e as ameaças associadas à degradação ambiental levaram ao 

reconhecimento do Desenvolvimento Sustentável como a solução destes problemas 

(FEIL et al., 2016). 

Segundo Feil et al., (2016) os conceitos de Sustentabilidade e Desenvolvimento 

Sustentável foram concebidos com a finalidade de fornecer a ideia de equilíbrio a 

longo prazo entre as esferas: ambientais, sociais e econômicas, a fim de minimizar os 

impactos negativos gerados pelas ações humanas e manter o planeta "sustentável".  

Além disso, Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável são conceitos 

diferentes. A Sustentabilidade enquadra-se como a capacidade de um sistema resistir 

e/ou adapta-se a distúrbios, enquanto o Desenvolvimento Sustentável seria uma série 

de práticas, habilidades técnicas, financeiras e de gestão, utilizadas para alcançar a 

Sustentabilidade (FEIL et al., 2016). 

 

5.2 Aspectos históricos de degradação ambiental e a introdução da 

preocupação com a conservação destes recursos 

 

Apesar de ser um tema relativamente atual, historiadores apontam que os 

problemas de escassez de recursos naturais advêm de meados de 6.000 a.C. Nesta 

época, a solução encontrada foi a adaptação de parte da população para o estilo de 

vida migratório, parte para a domesticação de animais e cultivo de plantas. Com isso, 

nasceu a ideia da riqueza, do comércio e do poder (FEIL et al., 2016). 

A partir de 3.000 a.C já existiam divisões sociais, trabalhos e meios de 

exploração de terra mais avançados e de 1.200 a 900 a.C. alguns autores indicam os 

primeiros grandes desmatamentos, na região do sul do Líbano e da Síria, para 
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utilização da madeira em construção de navios e ferramentas. Estudos também 

apontam que em 5 a.C. houve desmatamento e salinização da mesopotâmia (Egito) e 

perda da fertilidade do solo na civilização Grega e Romana, preocupando grandes 

filósofos, como Platão, frente aos diferentes tipos de degradação ambiental através 

das atividades humanas (agricultura, madeira e minerais). Nesta época, para diversas 

civilizações e culturas, os fenômenos naturais eram considerados como deuses, e os 

humanos temiam-nos, em função das manifestações como inundações, tempestades 

e relâmpagos (FEIL et al., 2016). 

Outras ocorrências também corroboraram para a preocupação para/com o 

meio ambiente. Segundo Feil et al., (2016), no século XVI houve uma grande redução 

da cobertura florestal na Grã-bretanha, em razão do crescimento populacional e da 

consequente necessidade de construção de habitações, geração de energia e de 

construção de navios para a marinha. Mais a diante, no século XVIII, com o início da 

revolução industrial, houve a migração da utilização do carvão vegetal para o mineral, 

em função da escassez das florestas. Neste período, o progresso humano ligou-se ao 

econômico e social, e com a transformação de bens naturais em bens de consumo, a 

devastação ambiental foi considerada necessária e aceitável. E foi a partir da segunda 

metade do Séc. XX, com o boom econômico mundial, que o impacto ambiental 

provocado pela atividade humana se tornou evidente (FEIL et al., 2016). 

Neste momento, a expansão industrial e comercial gerou uma reflexão sobre 

os pressupostos básicos do crescimento e do desenvolvimento. Na década de 60, as 

primeiras publicações revelaram os impactos ambientais causados pelas atividades 

humanas, como a "Primavera Silenciosa", de Rachel Carson, que abordou e explicitou 

o uso indiscriminado de inseticidas e pesticidas, e seus reflexos na água, solo, ar e 

vida humana, animal e vegetal (FEIL et al., 2016) 

A primeira discussão global sobre questões ambientais ocorreu na Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 1972, em 

Estocolmo. O evento foi um marco, onde estabeleceu-se 19 princípios, que 

representam um "Manifesto Ambiental", com a missão de inspirar e guiar os novos 

povos do mundo para a preservação e a melhoria do ambiente humano (FEIL et al., 

2016) 

No Brasil, as décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por grandes 

empreendimentos com alto impacto ambiental. Como exemplo pode-se citar a 

construção da rodovia transamazônica, obra que ocorreu no período militar durante o 
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governo do presidente Emílio Médici. A construção de 4.260km, que inicialmente tinha 

como objetivo interligar Leste-Oeste do país, acabou se tornando uma das grandes 

causas diretas de desmatamento no Brasil, por conta dos madeireiros que utilizaram 

e ainda utilizam a rodovia para desmatar áreas nas redondezas (IBAMA, 2018) 

Esta época também foi marcada por desastres ambientais como o acidente 

radioativo em Goiânia, em que dois catadores de lixo desmontaram uma máquina de 

radioterapia, que continha césio-137. Com a desinformação sobre o produto, 

acabaram o distribuindo e contaminando quase 300 pessoas, algumas que vieram a 

falecer, outras que tiveram problemas de saúde, e a contaminação de uma grande 

área (PAPPON, 2018).  

Além disso, a caça e pesca predatória estava descontrolada e os conflitos entre 

comunidades tradicionais e seringueiros crescia cada vez mais. O ápice destes 

conflitos resultou na morte de Chico Mendes, importante ativista da época (CODAS, 

1987). 

Por conta de tantos incidentes, a pressão interna e externa aumentou, exigindo 

do governo a urgência de instituir um órgão executor da política ambiental. Neste 

contexto é criado em 1989 o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica 

de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), sob a Lei n° 7.735. A seguir, em 1992, é criado o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) e no mesmo ano, o Brasil sedia a Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio 92) (CODAS, 1987; IBAMA, 

2018). 

Dois anos depois, estabelece-se no Brasil a Lei das Águas, e em 1998 a Lei 

dos Crimes Ambientais. Mais para frente, em 2000 o governo define o Sistema 

Nacional das Unidades de Conservação, em 2006 a Lei de Gestão de Florestas 

Públicas e em 2007 cria-se o Instituto Chico Mendes de Conservação, importante 

autarquia federal responsável pelo fomento e execução programas de pesquisa, 

proteção e conservação da biodiversidade em todo o país (CODAS, 1987; IBAMA, 

2018) 

 

5.3  Parques nacionais e conservação do ecossistema 

 

Os Parques Nacionais são a mais antiga categoria de Unidades de 
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Conservação. Os primeiros Parques Nacionais surgiram no final do século XIX como 

áreas naturais administradas pelo Estado, destinadas à preservação e conservação 

de seus aspectos naturais e culturais. O primeiro parque Nacional foi criado em 1872, 

nos Estados Unidos, chamado Parque Nacional de Yellowstone. No Brasil, o Parque 

Nacional de Itatiaia foi o primeiro a inaugurar a categoria, criado em 1937 (O ECO, 

2014).  

De acordo com a União  Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), 

o Parque Nacional entra na categoria II de áreas protegidas com o seguinte objetivo 

de gestão "Grandes áreas naturais ou quase naturais que protegem os processos 

ecológicos de grande porte, juntamente com o complemento de espécies e 

ecossistemas característicos da área, que também proporcionam uma base para 

oportunidades espirituais, científicas, educativas, recreativas e de visita que sejam 

ambiental e culturalmente compatíveis" (BORRINI-FEYERABEND et al., 2017). 

No Brasil, o manejo dos parques, feito pelo ICMBio, leva em consideração a 

preservação dos ecossistemas naturais, a pesquisa científica, educação, recreação e 

o turismo (ICMBIO, 2021). Atualmente o país conta com aproximadamente 74 Parques 

Nacionais, distribuídos por toda sua extensão territorial e sua gestão é feita através 

de projetos de conservação específicos para cada espécie, bioma ou região (EKOS 

BRASIL, 2021). 

No que toca o tema de conservação de espécies, em 1958 foi fundada a 

Fundação Brasileira da Conservação da Natureza, Organização Não Governamental 

que se articulava com o Estado e tinha inspiração internacional. A fundação colaborou 

com avanços pontuais nas políticas para a conservação; entre elas a criação de 11 

parques e uma floresta nacional entre 1959 e 1961; a elaboração do anteprojeto de 

Lei que resultou no código floresta e a aliagem à instituições internacionais como a 

International Union for de Protection of Nature (IUPN) (CORNILS; FRANCO, 2013) 

Durante esse período surgiram e se consolidaram algumas experiências 

fundamentais para a biologia e história da conservação brasileira. Os mico-leões, as 

tartarugas marinhas do projeto TAMAR e o muriqui ganharam o status de espécies-

bandeira e para elas foram criados importantes projetos de conservação (CORNILS; 

FRANCO, 2013). 

Em 1968 foi lançada a primeira lista de animais e plantas ameaçadas de 

extinção e a Lei de proteção à Fauna - Lei 5.197 de Janeiro de 1967 e com isso, os 

projetos viraram instrumento indispensável como meio de direcionar esforços em prol 
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da conservação, requisitando cada vez mais recursos financeiros e humanos para o 

correto gerenciamento das espécies (CORNILS; FRANCO, 2013). 

 

5.4  Breve relato sobre a gestão de projetos 

 

Os projetos existem desde os primórdios da civilização, com construções 

históricas, como a muralha da China e as pirâmides do Egito, ou o Canal do Panamá. 

Com a Revolução Industrial, houve um aumento significativo na complexidade dos 

negócios em escala mundial, surgindo os princípios da gerência de projetos e 

modificando as relações de produção, que tornaram cada vez mais exigentes as 

tarefas de gerir as novas organizações (BARBOSA, 2011). 

No início do século XX, Frederick Taylor foi um dos primeiros estudiosos a 

pensar na organização para desenvolver projetos. No começo, acreditava-se que 

aumentando as horas de trabalho e exigindo maior comprometimento dos 

funcionários, teriam maior produtividade. Taylor desmistificou a ideia de ter mais horas 

trabalhadas e focou no aperfeiçoamento de mão de obra, aproveitando o que cada 

área teria de melhor. Para ele, era preciso analisar cada área separadamente 

(BARBOSA, 2011).  

Posteriormente, Henry Gantt, considerado o pai do gerenciamento de projetos, 

deu sua contribuição para a disciplina como a conhecemos hoje. Ele trabalhou na 

construção do navio azul marinho, desenvolvido na Primeira Guerra Mundial e para 

que o trabalho fluísse bem, estruturou uma barra de tarefas e marcos, com as 

durações, sequências e responsáveis pelas atividades do projeto (BARBOSA, 2011).  

A Segunda Guerra Mundial teve uma contribuição importante para a área de 

projetos, visto que era necessário gastar menos tempo e aumentar a produtividade 

das ações. Entretanto, foi apenas no início dos anos 60 que as organizações 

passaram a enxergar o benefício do trabalho organizado e a gestão de projetos 

começou a tomar forma como é vista atualmente, em que projetos possuem um 

gerente que lidera e organiza uma equipe, garantindo a integração e comunicação dos 

fluxos de trabalho através de departamentos (BARBOSA, 2011). 

Já no início do século XXI, em 1969, foi fundado por James Snyder o Project 

Management Institute (PMI), que passou a ser uma importante instituição para 

associação de profissionais da área de gerenciamento de projetos. De acordo com a 

organização, calcula-se que aproximadamente 25% do PIB mundial seja aplicado em 



 24 

projetos, e que 16,5 milhões de profissionais estão envolvidos no gerenciamento deles 

e hoje, com a exigência cada vez maior dos clientes por produtos melhores e serviços 

mais rápidos, as empresas dependem do conhecimento em gerenciamento de 

projetos de forma profissional (BARBOSA, 2011). 

 

 

5.5 Fundamentos da gestão de projetos 

 

5.5.1  Definição de projetos 

 

De acordo com o PMI 2017, um projeto é esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo e inédito e pode ser empreendido em 

todos os níveis organizacionais, envolvendo um único indivíduo ou um grupo. Além 

disso, pode produzir entregas de natureza social, econômica, material ou ambiental e 

seu resultado pode ou não ser temporário (BARBOSA, 2011) 

Segundo Barbosa (2011), algumas características básicas de um projeto são: 

início e fim definidos, planejamento organizado, recursos próprios, equipe 

comprometida e resultados. 

 

5.5.2  Objetivo do gerenciamento de projetos 

 

De acordo com o PMBOK 6° edição, o gerenciamento de projetos permite que 

as organizações executem projetos de forma eficaz e eficiente, ajudando indivíduos, 

grupos e organizações públicas e privadas a: cumprirem objetivos do negócio; 

satisfazerem as expectativas das partes interessadas; aumentarem as chances de 

sucesso; responderem à riscos em tempo hábil; gerenciarem restrições (como por 

exemplo escopo, qualidade, cronograma, custos, recursos); e gerenciarem melhor as 

mudanças (PMI, 2017). 

Segundo o PMI (2017), projetos mal gerenciados ou com ausência de 

gerenciamento podem resultado em prazos perdidos, estouros de orçamento, má 

qualidade, retrabalho, partes interessadas insatisfeitas e a incapacidade de alcançar 

os objetivos para os quais o projeto foi empreendido. Com isso, projetos acabam por 

ser a maneira chave de agregar valor e benefícios para as organizações, garantindo 

o gerenciamento de orçamentos cada vez mais apertados, com prazos mais curtos, 
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recursos mais escassos e com uma tecnologia que muda rapidamente. 

 

5.6  Abordagens de gerenciamento de projetos 

 

A necessidade de metodologias de gestão de projetos surgiu na década de 60, 

na área de desenvolvimento de softwares, quando o fracasso de inúmeros projetos 

através da entrega atrasada e de produtos de baixa qualidade denunciou as falhas 

existentes nas abordagens tradicionais utilizadas. Com as especificidades da área de 

tecnologia, a gestão de projetos foi desafiada a ampliar e adaptar suas práticas para 

a melhoria da produtividade e da qualidade dos produtos (PMI-SE, 2021). 

Na literatura existem diferentes abordagens, e entre elas, duas grandes 

vertentes, uma que se baseia nos princípios clássicos de gerenciamento de projetos, 

e a segunda focada nos métodos ágeis de desenvolvimento. A seguir trataremos de 

cada uma delas. 

 

5.7  Gestão preditiva/tradicional 

 

A gestão preditiva surgiu na época militar, no início dos anos 60, com uma 

lógica tradicional e cartesiana. Em 1969 foi fundado o Project Management Institute 

(PMI), por cinco voluntários, que se dispuseram a formular boas práticas profissionais 

de gestão de projetos, para gerar conhecimento por intermédio da investigação e, 

futuramente, promover a gestão de projetos como profissão através de seus 

programas de certificação (PMI-SE, 2021). Porém, só em 1996 foi publicada a primeira 

versão do “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)”.  

O PMBOK 7° edição, versão mais atual do guia elaborado pelo PMI, divide um 

projeto em 12 princípios: 1. Comande de forma diligente, respeitosa e atenciosa; 2. 

Construa um ambiente colaborativo para sua equipe do projeto; 3. Engaje 

efetivamente as partes interessadas; 4. Foco no valor; 5. Reconheça, avalie e 

responda às interações sistêmicas; 6. Demonstre comportamentos de liderança; 7. 

Adapte, customize com base no contexto; 8. Construa qualidade nos processos e nas 

entregas; 9. Navegue na complexidade; 10. Otimize as respostas aos riscos; 11. 

Abrace a adaptabilidade e a resiliência; 12. Habilite a mudança para atingir o estado 

futuro desejado e 8 domínios de desempenho: 1. Partes interessadas; 2. Equipe; 3. 

Abordagem e Ciclo de vida; 4. Planejamento; 5. Trabalho do projeto; 6. Entrega do 
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resultado; 7. Medição; 8. Incerteza (PMI-SE, 2021). 

Esta abordagem visa o desenvolvimento de técnicas e ferramentas inseridas 

em um grande número de processos sequenciais, pressupondo um cenário estável e 

previsível. Nela tende-se a realizar o monitoramento e controle do planejamento 

realizado nas fases iniciais, de forma a evitar os eventos que possam provocar 

mudanças na execução do projeto. Porém, dada a imensidão de práticas existentes 

na abordagem preditiva, muitas organizações se perdem durante a aplicação delas. 

Com isso, há a incerteza do cliente com relação ao produto/serviço final do projeto 

(COSTA et al., 2020). 

Neste modelo, a documentação é o principal instrumento de controle, onde toda 

etapa deve ser documentada pelo gerente de projetos e deve captar o maior número 

de certezas, para estabelecer as métricas de trabalho (como custo, dimensionamento 

de equipe e tempo). O escopo é muito bem detalhado e as mudanças são 

consideradas riscos ao sucesso do projeto (COSTA et al., 2020). 

Neste contexto, com o desconhecimento do produto/serviço final por parte do 

cliente, principalmente em ambientes altamente dinâmicos e rotativos, como na área 

de tecnologia, a abordagem preditiva se torna um constante retrabalho do 

planejamento. Desta forma, este modelo de gerenciamento torna-se mais eficiente em 

contextos onde o escopo deve ser muito bem delineado e o curso do projeto não deve 

ser modificado, como na área de construções civis, por exemplo (COSTA et al., 2020). 

 

5.7.1  Gestão ágil/adaptativa 

 

Inicialmente, a abordagem adaptativa foi criada para a execução de projetos de 

desenvolvimento de software, porém com o passar do tempo foi introduzida em outros 

ramos de gerenciamento de projetos. Esta abordagem trata de um conjunto de 

práticas, valores e princípios utilizados por equipes que se encontram em ambientes 

dinâmicos, voláteis e desafiadores. Nesta abordagem, as entregas devem agregar 

valor ao cliente, por meio de um processo de melhoria contínua, em que feedback são 

entendidos como uma oportunidade de aprendizado e melhoria (COSTA et al., 2020). 

No contexto histórico, após a segunda guerra mundial (1939-1945), diante de 

um cenário mais exigente e globalizado, surgiu o Sistema Toyota de Produção (TPS), 

e foi Taiichi Ohno que, na década de 1950 contribuiu para a implementação deste 

novo sistema, também conhecido como "Lean Production". A filosofia Lean, que 
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significa "magro, sem gordura", remete ao desenvolvimento de processos através da 

eliminação de desperdício, visando a qualidade e flexibilidade do processo. De forma 

geral, isto se traduz em um esforço contínuo de redução de recursos (como mão de 

obra, espaço, energia, custos) e maximização de resultados (COSTA et al., 2020).  

Dentro deste contexto, diversos métodos e frameworks se enquadram na 

abordagem adaptativa/iterativa, como: o Extreme Programming (XP), o Feature Driven 

Development (FDD), o Agile Lean Development (LD), e o Scrum. E Tendo em vista a 

abordagem do modelo adaptativo, torna-se mais comum sua utilização em projetos de 

desenvolvimento tecnológico, como o de softwares (COSTA et al., 2020). 

Mais adiante, durante a primavera de 2000, líderes da comunidade de Extreme 

Programming (XP) se reuniram para discutir as práticas do XP e dos chamados 

métodos leves (Scrum, Adaptative Software Development, Crystal, entre outros). 

Como consequência dessa foi criado o encontro para pessoas interessadas em 

métodos leves (BECK et al., 2021).  

Em fevereiro de 2021, em Utah, durante uma reunião que contou com 17 

participantes, houve um grande consenso sobre como deveriam ser os métodos de 

desenvolvimento de software, e criou-se o chamado Manifesto Ágil, que contém como 

base quatro valores e doze princípios (Figura 1) (BECK et al., 2021). 

 

Figura 1 - Valores e princípios do Manifesto Ágil 

 

 

Com isso, tendo como base o Manifesto Ágil e o pensamento Lean, a gestão 

ágil se diferencia da gestão tradicional por ser focada mais no comprometimento de 

todos os integrantes da equipe e menos nos processos, estimulando a participação e 

o engajamento do grupo, além da participação constante do cliente, garantindo assim 
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que o projeto está de acordo com os requisitos do cliente (BECK et al., 2021). 

 

5.7.2  Gestão híbrida 

 

Não existe uma só metodologia que possa ser aplicada universalmente a todos 

os projetos, então tanto às ágeis, quanto às não ágeis devem ser adaptadas e 

integradas para dar suporte aos diversos projetos; neste contexto surge a gestão 

híbrida. 

A gestão híbrida é funcional para projetos de escopo bem detalhado e que no 

dia-a-dia necessitam de um gerenciamento dinâmico sobre adversidades. Esta 

abordagem é ideal para projetos socioambientais. 

 

5.8  Gestão de projetos no brasil 

 

No Brasil o desenvolvimento da gerência de projetos trilhou o mesmo caminho 

que em outras partes do mundo. As primeiras publicações nacionais tratam do 

gerenciamento de construções e foram bastante divulgadas dentro deste setor. Na 

época, a condução do projeto era orientada a partir dos objetivos especificados e 

limites de prazo e custo (CODAS, 1987). 

Com a crise econômica dos anos 70, os projetos foram afetados, e os gestores 

precisaram gerenciar com alta inflação e escassez de recursos. Em 1983, tomaram 

posse nos maiores estados do país os governos eleitos com as bandeiras das 

reivindicações populares, alguns dos quais ante a falta de recursos financeiros, 

dedicaram-se a projetos de cunho social e de pequeno porte (CODAS, 1987). Além 

disso, a sociedade passou a exigir a sua participação nas decisões dos 

empreendimentos e a cobrar dos gerentes as agressões ao meio ambiente. Com isso, 

o gerenciamento de projetos passou a ter a necessidade de planejar melhor, de forma 

mais rigorosa (CODAS, 1987). 

Durante os anos 70, praticamente todos os cursos eram ministrados por 

profissionais estrangeiros, porém, a partir da década de 80, os profissionais brasileiros 

passam a estruturar uma nova forma de gerenciamento. Em 1983, o Instituto Mauá de 

Tecnologia elaborou um curso de Administração de Projetos, focalizando o projeto 

desde a decisão de sua execução até sua operação comercia, e desde então, diversas 

outras instituições passaram a ofertar cursos, seminários e palestras sobre o tema 
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CODAS, 1987). 

 

5.9  Scrum  

 

O Scrum é um framework que visa ajudar pessoas, equipes e organizações a 

gerar valor através de soluções adaptativas para problemas complexos. O Scrum 

baseia-se no pensamento Lean, através da redução de desperdícios, concentrando-

se no essencial (SCRUM GUIDES, 2021). 

O framework possui cinco valores: compromisso, foco, abertura, respeito e 

coragem, onde o Time Scrum compromete-se a alcançar os seus objetivos e apoiar-

se mutuamente, sendo seu foco principal o melhor progresso possível em direção aos 

objetivos determinados para cada Sprint (SCRUM GUIDES, 2021). 

 

5.9.1  Time Scrum 

A unidade fundamental do Scrum é o Time Scrum. Este time é composto por 

um Scrum Master (SM), um Product Owner (PO) e os Developers (Devs). Dentro do 

Time Scrum não existem hierarquias e os profissionais focam em um objetivo de cada 

vez, conhecido como Product Goal (SCRUM GUIDES, 2021). 

Os Times Scrum são multifuncionais, o que significa que os membros possuem 

todas as competências necessárias para criar valor em cada Sprint e são 

autogerenciáveis, o que significa que decidem internamente quem faz o quê, quando 

e como. Em geral, as equipes são de até 10 pessoas, sendo suficientemente 

pequenas para permanecerem ágeis, porém grandes o bastante para completarem o 

trabalho (SCRUM GUIDES, 2021). 

 

5.9.1.1  Developers 

 

Os developers (Devs), ou desenvolvedores são aqueles que estão 

empenhados em criar e desenvolver os incrementos que são entregues ao final de 

cada sprint. Os Devs são responsáveis por criar um plano para a Sprint, denominado 

Sprint Backlog; estabelecer a definição de "pronto" - Definition of Done (DOD); e 

adaptar o seu plano diariamente em direção ao Sprint Goal (objetivo da Sprint) 

(SCRUM GUIDES, 2021). 
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5.9.1.2  Product Owner 

 

O Product Owner (PO) é responsável por maximizar o valor do produto; 

devendo não apenas entender o cliente, mas também ter uma visão do valor que a 

equipe Scrum está entregando a ele, equilibrando as necessidades de outras partes 

interessadas da organização (SCRUM GUIDES, 2021).  

Assim, o PO reúne todas essas informações e organizar o trabalho em 

prioridades na Product Backlog, pois prioridades conflitantes e falta de clareza nas 

orientações não vão apenas reduzir a eficiência da equipe, mas também podem 

atrapalhar a relação de confiança entre a equipe de negócios e a de desenvolvimento 

(SCRUM GUIDES, 2021). 

 

5.9.1.3  Scrum Master (SM) 

 

O Scrum Master é responsável pela implementação do Scrum como definido 

no Guia do Scrum, garantindo que os eventos aconteçam da forma correta e com o 

tempo adequado; além disso, o SM também é responsável por remover os 

impedimentos, treinar os membros da equipe na auto-gestão e na multifuncionalidade 

e ajuda-los se concentrarem na criação dos incrementos de alto valor que vão de 

encontro ao Definition of Done (DOD) (SCRUM GUIDES, 2021). 

 

5.9.2  Eventos Scrum 

 

Cada evento no Scrum é uma oportunidade formal para inspecionar e adaptar 

os artefatos Scrum, e são concebidos para permitir a transparência necessária (Figura 

2) (SCRUM GUIDES, 2021). 

 

5.9.2.1  Sprint 

 

As sprints são eventos de duração fixa de uma a quatro semanas, e uma nova 

Sprint começa sempre imediatamente após a conclusão da Sprint anterior. 

Todo o trabalho necessário para alcançar o Product Goal, incluindo a Sprint 
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Planning, Dailys, Sprint Review e Sprint Retrospective, acontece dentro das Sprints. 

Durante a Sprint, não são feitas alterações que possam pôr em perigo a Sprint 

Goal (objetivo final) (SCRUM GUIDES, 2021). 

 

5.9.2.2  Sprint Planning 

 

A Sprint Planning é uma reunião com timebox de 8 horas para sprints de um 

mês, e esse tempo pode ser reduzido proporcionalmente de acordo com o tamanho 

da sprint. Nesta reunião a equipe faz o planejamento das ações que serão realizadas 

durante todo o período, se orientando a partir do Product Backlog (SCRUM GUIDES, 

2021). 

 

5.9.2.3  Daily Scrum 

 

A daily tem como objetivo inspecionar o progresso do time rumo ao objetivo. O 

evento acontece diariamente em um horário pré-estabelecido, deve durar 15 minutos 

e quem participa da reunião é a equipe de desenvolvimento. Nesta etapa cada 

desenvolvedor responde três perguntas: "o que eu fiz ontem", "o que eu vou fazer 

hoje" e "quais impeditivos eu tenho para realizar o meu trabalho", e com isso, o time 

pode ajudar uns aos outros a remover os impeditivos e propor soluções (SCRUM 

GUIDES, 2021). 

 

5.9.3.4  Sprint Review 

 

A Sprint Review tem como objetivo inspecionar o resultado da Sprint e 

determinar adaptações futuras. Deste rito participam os Stakeholders, o PO, o SM e o 

Dev team e o foco deve ser em apresentar os incrementos realizados ao longo da 

Sprint e tomar nota dos feedbacks recebidos, para melhor desenvolvimento no futuro. 

A reunião deve durar no máximo 4 horas para Sprints de um mês (SCRUM GUIDES, 

2021). 

 

5.9.3.5  Sprint Retrospective 

 

O objetivo da Sprint Retrospective é planejar formas de aumentar a qualidade 
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e eficácia do produto/serviço a ser desenvolvido. Neste momento, o Scrum Team 

examina como ocorreu a última sprint, no que diz respeito aos indivíduos, interações, 

processos e ferramentas, bem como à sua Definição de Pronto (Definition of Done – 

DoD). Por fim, o time identifica as mudanças que podem ser implementadas para 

melhorar a eficácia, e a reunião deve durar até no máximo 3 horas para Sprints de um 

mês. Com a conclusão da Sprint Retrospective, conclui-se a Sprint (SCRUM GUIDES, 

2021). 

Figura 2 - Framework Scrum com o Scrum Team, Artefatos e Cerimônias 

 

 

5.9.3  Artefatos do Scrum 

 

Os artefatos do Scrum representam trabalho ou valor, e são concebidos para 

maximizar a transparência da informação chave, de modo que todos do time tenham 

a mesma base para produção e adaptação. 

Cada artefato objetiva assegurar a transparência e o foco, de forma que o 

progresso possa ser medido (SCRUM GUIDES, 2021). 

 

5.9.3.1  Product Backlog 

 

O Product Backlog é uma lista emergente e ordenada de requisitos que o PO 

deseja para o produto, e cabe a ele priorizar e refinar as tarefas para que o time de 



 33 

desenvolvimento possa agir. O compromisso do Product Backlog é atingir o Product 

Goal (objetivo final); servindo como meta para o Scrum Team delinear seu 

planejamento (SCRUM GUIDES, 2021). 

 

5.9.3.2  Sprint Backlog 

 

O Sprint Backlog é composto pelo Sprint Goal (porque), pelo conjunto de itens 

selecionados para a Sprint (o quê) e pelo plano de entrega do incremento (como). 

Neste sentido, o Sprint Backlog é um plano feito pelos desenvolvedores, onde 

eles estabelecem quais itens da Product Backlog serão focados para serem 

desenvolvidos (SCRUM GUIDES, 2021). 

 

5.9.3.3  Incremento 

O incremento é um artefato oriundo do resultado dos esforços do time de 

desenvolvimento durante a Sprint. A partir dele é apresentado a geração de valor para 

o cliente, tal como descrito no Manifesto Ágil (SCRUM GUIDES, 2021). 

 

5.9.3.4  Definição de Pronto 

 

A Definição de Pronto (DoD) é um documento que contém uma definição 

comum e clara do que "Done" (pronto) significa para o time, de forma a gerar 

transparência sobre o que se espera na entrega do produto (SCRUM GUIDES, 2021). 

 

5.10 Ferramentas de gestão de projetos 

 

Dentro do universo da gestão de projetos, existem diversas ferramentas e 

softwares desenvolvidos com o objetivo de aumentar a produtividade e eficiência dos 

times. Entre elas, algumas se destacam como radiadores de informação. 

Os radiadores de informação são artefatos com informações atualizadas sobre 

o projeto, e devem ser expostos em locais visíveis para o time do projeto e/ou 

stakeholders interessados, podendo ser feitos de forma física ou virtual. Como 

exemplos de radiadores, pode-se citar o kanban, calendário Niko-niko e Burndown 

Chart. 

Além destas ferramentas, existem também aquelas criadas com o intuito de 
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viabilizar a comunicação virtual, síncrona ou/e assíncrona, entre os colaboradores, 

como o Google Meets, Microsoft Teams, Planner, Azure Devops, Jira, Power BI, Zoom 

dentre outros.  

 

 

 

5.11  Kanban 

 

De modo geral, o quadro kanban é dividido em três colunas, denominadas "To 

do" (a fazer), "doing" (em execução) e "done" (feito), e deve ser preenchido de forma 

que as tarefas se iniciem todas na coluna de "to do", e conforme vão sendo iniciadas 

e finalizadas, devem ser transferidas para as colunas subsequentes (JUNIOR, 2019).  

Essa facilidade de visualização e interpretação faz com que a comunicação 

entre os membros do time seja mais rápida e efetiva, e que todos saibam exatamente 

quais tarefas que precisam ser feitas, e quais já foram realizadas (JUNIOR, 2019). 

 

Figura 3 – Quadro Kanban 

 

 

No virtual existem diversos softwares com as mesmas características, como 

Trello, Planner, Teams, Azure Devops, Jira e Club House.  

 

5.12  Ciclo PDCA 

 

O PDCA é uma ferramenta de gestão muito utilizada nos processos de melhoria 
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contínua. Conhecido como Círculo de Deming, o PDCA é um mecanismo iterativo e 

contínuo de administração que se baseia em quatro etapas: plan (planejar); do 

(executar); check (checar) e act (agir) (Figura 4) (FIA, 2020). 

Figura 4 - Explicação do Ciclo PDCA 

 

 

Partindo da ideia de que nenhum processo é perfeito e de que há necessidade 

de aprimoramento contínuo, o PDCA objetiva o foco na qualidade, através do ciclo de 

aperfeiçoamento de forma contínua (FIA, 2020). 

O ciclo se inicia com o planejamento das atividades, através do 

estabelecimento de metas e métodos. A seguir vem a execução do projeto, com um 

time bem-preparado. Então realiza-se o monitoramento e a análise da eficácia das 

atividades (FIA, 2020). 

Por fim, com base no que foi avaliado tomam-se decisões sobre quais 

dinâmicas devem ser aprimoradas/modificadas e quais foram coerentes e assertivas 

(FIA, 2020). 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento do atual projeto, foi utilizada a metodologia de 

pesquisa exploratória, com a finalidade de analisar a efetividade da aplicação do 

Scrum no gerenciamento de projetos socioambientais. Como objeto empírico, utilizou-

se o estudo de caso do NGI Carajás - ICMBio.   

Foram realizadas pesquisas documentais sobre os temas de gestão de 

projetos, metodologias de gestão, e outros assuntos relacionados, além da aplicação 

de um questionário semi-estruturado (Apêndice A) à equipe de gestores do NGI 

Carajás.  

O estudo teve caráter essencialmente qualitativo, com ênfase na observação e 

no estudo documental, concomitantemente com o cruzamento dos dados da pesquisa 

bibliográfica realizada. 
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7. ESTUDO DE CASO 

 

7.1  O ICMBIO 

 

O Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) é uma 

autarquia em regime especial vinculada ao Ministério do Meio ambiente, e integrada 

ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). A organização foi criada em 28 de 

agosto de 2007, e seu nome faz homenagem ao seringueiro acreano Francisco Alves 

Mendes Filho (Chico Mendes) (ICMBIO, 2021). 

Chico foi um seringueiro, sindicalista, ativista político e ambientalista brasileiro 

que lutou a favor dos seringueiros da Bacia Amazônica, cuja subsistência dependia 

da preservação da floresta e das seringueiras nativas. Por conta disso, entre 1987 e 

1988, foi premiado, recebendo o Global 500 da Organização das Nações Unidas 

(ONU) (ICMBIO, 2021). 

Entre as principais competências do ICMBio estão apresentar e editar normas 

e padrões de gestão de Unidades de Conservação (UC's) federais, propor a criação e 

regularização fundiária e gestão das Unidades de Conservação federais; e apoiar a 

implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Além 

disso, o Instituto deve contribuir para a conservação de áreas degradas em UC's; 

monitorar o uso público e a exploração dos recursos naturais nas UC's onde for 

permitido; e na área de pesquisa deve contribuir para a geração e disseminação 

sistemática de informações e conhecimentos relativos à gestão de Unidades de 

Conservação (ICMBIO, 2021). 

 

7.1.1  O núcleo de gestão integrada de carajás – icmbio 

 

7.1.1.1 A floresta nacional de carajás 

 

A Floresta Nacional de Carajás é uma Unidade de Conservação federal 

localizada no sudeste do Pará, na Amazônia, e foi criada em 02/02/98, pelo Decreto 

n° 2486, na qual é permitida o manejo de recursos naturais. A UC engloba uma das 

maiores reservas de recursos minerais do mundo, com reservas gigantescas de ferro 

e manganês (UC-BR, 2021). 
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Geomorfologicamente a Serra dos Carajás é um pequeno maciço xistoso 

mineralizado e apresenta topos quase planos, com altitudes que variam de 620 a 660 

metros de altitude. A serra encontra-se quase toda inserida na Floresta Nacional de 

Carajás e, junto a outras áreas protegidas compõe o chamado "Mosaico Carajás" 

(Figura 5), com cerca de 1.207.000 hectares. Sua cobertura vegetal conta com uma 

floresta ombrófila, com ocorrências de clareiras naturais com campos rupestres (UC-

BR, 2021). 

 

Mapa 1 - Conjunto das áreas protegidas de Carajás no contexto da área de estudo do Plano de 
conservação de longo prazo 

 

 

7.1.1.2 Implementação do scrum nos projetos sala verde, 

agroextrativismo e comunidade vai à floresta 

 

Após a consolidação de uma rede de parcerias e a formalização do Plano de 

Conservação Estratégico do Território de Carajás (PCE), o Coordenador Geral do NGI 

ICMBio Carajás verificou a clara necessidade de profissionalizar o gerenciamento de 

projetos da instituição. As parcerias implicariam em dezenas de projetos voltados para 
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o desenvolvimento socioambiental no mosaico de Carajás, e seu gerenciamento 

deveria ser criterioso, eficiente e eficaz.  

A partir desta necessidade, de tornar a equipe mais qualificada, o Coordenador 

Geral convidou Jamile Marques, Bióloga, Mestre em Ecologia e Especialista em 

Gerenciamento de Projetos para a profissionalização em gerenciamento de projetos e 

atuar como Agile Coach da equipe técnica da instituição. 

O início do trabalho de implementação do ágil no NGI Carajás aconteceu em 

março de 2020, através de um curso com carga horária de 40 horas, intitulado 

Conceitos e Ferramentas para o Gerenciamento de Projetos.  

O curso abordou os principais conceitos e ferramentas dos modelos tradicional, 

ágil e híbrido para o gerenciamento de projetos, e, considerando as características 

complexas e desafiadoras do território amazônico, a equipe técnica entendeu que os 

métodos e frameworks ágeis eram os mais adequados para a rotina diária de trabalho, 

enquanto que para o delineamento de escopo e reporte de avanço do cronograma 

para stakeholders específicos, como a Vale, Ministério Público, Prefeituras, Ministério 

do Meio Ambiente (MMA) e outros, seriam feitos através de ferramentas típicas do 

gerenciamento tradicional, como o WBS Schedule Pro e o MS Project. Desta forma, o 

NGI Carajás adotou o modelo híbrido de gerenciamento de projetos. 

A primeira tarefa da equipe técnica foi pensar em um To Do (a fazer) para iniciar 

a implementação do ágil após a finalização do treinamento. A seguir, foram definidos 

dois projetos pilotos para a implementação do Scrum: Projeto Agroextrativismo e 

Projeto Sala Verde; bem como seus Times Scrum. 

Na determinação do time foram definidos: os Product Owners; Scrum Masters 

e Desenvolvedores de cada projeto, bem como o tamanho de suas sprints. Mais tarde, 

mais um projeto foi incorporado como projeto piloto da implementação do Scrum: o 

Comunidade Vai à Floresta. 

Para avaliar o processo de transformação ágil, foi aplicado em agosto 2020 um 

questionário semiestruturado, produzido pela Agile Coach, com o objetivo de entender 

a percepção da equipe sobre as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (matriz 

de SWOT) da transformação ágil na instituição.  

Os principais aspectos estão indicados na figura abaixo (Figura 5). 
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Figura 5 – Matriz de SWOT 
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8. RESULTADOS 

 

Para mapear o estado da arte da implementação do Scrum no NGI Carajás, 

mais especificamente nos projetos Agroextrativismo, Sala Verde e Comunidade Vai à 

Floresta, realizou-se a coleta primária de informações por meio de um questionário 

semiestruturado. Com análise dos resultados obtidos, foi possível entender qual a 

percepção dos colaboradores sobre as principais dificuldades, oportunidades de 

melhoria e a confiança dos times com relação à aplicação do Scrum na gestão 

socioambiental. 

Na data de março de 2020, foi realizado o primeiro treinamento, denominado 

Conceitos e Ferramentas para o Gerenciamento de Projetos. Ao longo do processo, 

80% da equipe desligou-se do ICMBio e atualmente o time conta com 20% dos 

colaboradores que haviam participado do treinamento de março.  

O questionário foi disponibilizado via e-mail a todos os atuais colaboradores, e 

ficou disponível para acesso por 30 dias. Ao final desse período havia 7 respostas ao 

questionário e 12 colaboradores informaram que não se sentiram confortáveis em 

respondê-lo, pois não estavam na equipe quando o treinamento aconteceu em março 

de 2020. 

Na primeira pergunta (Gráfico 1) foi questionado quais as maiores dificuldades 

para o gerenciamento de projetos do NGI Carajás anteriormente ao treinamento, onde 

28,57% das respostas indicam a execução do cronograma no prazo, 14,29% entrega 

parcial ou incorreta do escopo e uma das argumentações de resposta aberta foi: "a 

autonomia da equipe de desenvolvimento, devido ao modelo tradicional de 

gerenciamento com a figura do chefe, a (s) equipe (s) não se sentiam confiantes em 

executar as atividades sem supervisão. Contudo com o conhecimento da metodologia 

Scrum a compreensão dos papeis ficou clara". 
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Gráfico  1 – Questão n°1 

 

 

Em um segundo momento, foi perguntado à equipe se havia a determinação 

clara sobre quais conceitos e ferramentas profissionais de gerenciamento de projetos 

eram utilizados pelo NGI Carajás anteriormente ao treinamento (Gráfico 2), onde 6 

das 7 respostas apontaram que não, enquanto que uma pessoa respondeu que não 

estava presente na época, e que por este motivo não saberia informar.  

 

Gráfico  2 – Questão n°2 

 

 

A seguir, buscou-se entender qual a percepção de eficiência e eficácia na 

gestão dos projetos Agroextrativismo, Sala Verde e Comunidade vai à floresta após a 
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adoção do Scrum (Gráfico 3). Nesta questão observou-se que 6 pessoas responderam 

"excelente", enquanto que 1 respondeu "ruim". 

 

Gráfico  3 – Questão n° 3 

 

 

Quando questionados sobre quais áreas de conhecimento tiveram maior 

aperfeiçoamento na gestão a partir da adoção do Scrum (Gráfico 4), em uma resposta 

de múltipla escolha, houve 4 votos para integração, cronograma e comunicação, 3 

para escopo e qualidade, 2 para riscos e partes interessadas e 1 para aquisições, 

recursos e custos. 

Gráfico  4 – Questão n° 4 
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A seguir, a quinta questão teve como objetivo o entendimento de quais eram 

os maiores desafios na implementação do Scrum (Gráfico 5), também através de uma 

pergunta de múltipla escolha.  

Com maior número de votos está a "Mudança Cultural", com 6 votos, seguidos 

por turnover da equipe, com 2 votos e domínio sobre os conceitos e sobre as 

ferramentas, com 1 voto. 

 

Gráfico  5 – Questão n° 5 

 

 

Na opção "outros", foram apresentadas as seguintes considerações: 

• Dificuldade na adaptação do framework à realidade do NGI, de maneira 

a gerar eficiência e eficácia, por se tratar de equipes multe tarefas e com 

alto grau de transversalidade entre projetos e ações; dependência de 

pessoas que assumem papéis importantes no framework (POs) e que 

em geral estão ocupadas com muitas outras tarefas; as equipes 

participam de processos de planejamento e operação das ações, tendo 

capacidade de terem autonomia para tomada decisões; a figura do PO 

e o rito do Scrum, em muitas situações atrasa um processo que poderia 

ser mais rápido e eficaz. 

• Baseado nas reflexões geradas pelo curso em 2020 foram tomadas 

decisões de gestão pela equipe que se adaptam melhor a realidade 

prática 
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• O crescimento da equipe do NGI ICMBio Carajás após a capacitação no 

curso (março de 2020) foi um desafio devido à ausência de alinhamento 

técnico e dos conceitos 

• Atuação da equipe em vários projetos. Iniciar a implementação no 

período de pandemia, onde a equipe estava em trabalho remoto em 

home office 

Em sequência, perguntou-se quais as maiores oportunidades na 

implementação do Scrum (Gráfico 6), também em pergunta de múltipla escolha. 

Houve 4 votos para integração da equipe, 3 votos em apoio da coordenação do NGI 

Carajás, 2 votos para adaptabilidade do projeto e 1 voto para "outros", onde foi 

indicado que "os cursos geram reflexões interessantes para a geração de outras 

estratégias mais adaptáveis". 

 

Gráfico  6 – Questão n° 6 

 

 

A sétima pergunta (Quadro 1) questão buscou entender qual o impacto da 

implementação do Scrum no relacionamento interpessoal dos servidores. A pergunta 

foi de caráter aberto, e as respostas encontram-se compiladas na tabela abaixo: 
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Quadro 1 – Questão n° 7 

 

 

Quando questionados sobre quais oportunidades de melhoria os colaboradores 

verificavam na implementação do Scrum no NGI Carajás (Figura 6), obteve-se as 

seguintes respostas. 

 

Figura 6 – Questão n° 8 

 

 

A seguir, buscou-se entender se os colaboradores acreditavam que o Scrum 

era adequado para gerenciar os demais projetos do NGI Carajás e por qual motivo 

(Figura 7). Houve 6 votos para sim, e 1 voto para não. Abaixo apresentam-se as 

justificativas dadas às respostas: 
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Figura 7 – Questão n° 9 

 

 

Por fim, perguntou-se sobre qual o qual o nível de conhecimento em 

gerenciamento profissional de projetos e de gestão socioambiental dos servidores do 

NGI Carajás, a partir da percepção dos colaboradores. Do total, houve 5 respostas 

“Os membros do NGI Carajás conhecem conceitos e ferramentas do gerenciamento 

profissional de projetos e já os aplicaram na gestão socioambiental, porém não se 

sentiram confiantes ao aplicá-los.” e 2 respostas para “Os membros do NGI Carajás 

conhecem conceitos e ferramentas do gerenciamento profissional de projetos e já os 

aplicaram na gestão socioambiental, e se sentiram confiantes ao aplicá-los.”, como 

mostrado abaixo (Figura 8): 



 48 

Figura 8 – Questão n° 10 
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9. DISCUSSÃO  

 

O primeiro ponto verificado foi o estado da arte de gestão de projetos no NGI 

anteriormente ao treinamento realizado em março de 2020, denominado Conceitos e 

Ferramentas para o Gerenciamento de Projetos. 

Dentre os principais aspectos apontados, destaca-se a autonomia da equipe 

de desenvolvimento. De acordo com os comentários analisados, devido ao modelo 

tradicional de gerenciamento de projetos, com a figura de “chefe” as equipes não se 

sentiam confiantes em executar as atividades sem supervisão, ao passo que após o 

treinamento, com o conhecimento do Scrum, a compreensão dos papéis ficou mais 

clara e trouxe mais autonomia ao time.  

Esse aspecto vai de acordo com os princípios do manifesto ágil, em que se 

deve construir projetos em torno de indivíduos motivados, dando a eles o ambiente e 

o suporte necessário e confiando neles para que façam seu trabalho. 

A segunda pergunta evidencia que anteriormente ao treinamento, não havia 

determinação clara sobre quais conceitos e ferramentas profissionais do 

gerenciamento de projetos eram utilizados no NGI Carajás, o que confirma o 

posicionamento indicado na primeira questão sobre o modelo tradicional, que impedia 

a autonomia do time. E em conjunto com a pergunta seguinte, indicou que a adoção 

do Scrum elevou a eficiência e eficácia do time. 

Com relação às áreas de conhecimento que tiveram maior aperfeiçoamento na 

gestão a partir da adoção do Scrum, destaca-se a integração, o cronograma e a 

comunicação.  

Os três aspectos citados vão de encontro com os objetivos do manifesto ágil; 

O aperfeiçoamento do cronograma está diretamente ligado ao PDCA (Planejar, Fazer, 

Checar, Agir), que permite a checagem recorrente do desenvolvimento do projeto. A 

integração e a comunicação alinham-se aos princípios e pilares do Scrum, 

convergindo com o previsto pelo framework, através de ritos como daily, planning, 

review e retrospective, que permitem o intercâmbio de ideias, a troca de informações 

e o alinhamento de expectativas e a consequente melhora no desenvolvimento do 

escopo, das partes interessadas e da gestão de riscos, itens que também foram 

assinalados como aperfeiçoados com o treinamento. 

 



 50 

Quanto aos maiores desafios enfrentados na implementação do Scrum, 

destaca-se a mudança cultural e o alto turnover da equipe desde o treinamento 

ministrado em março de 2020. De acordo o manifesto ágil, um dos principais aspectos 

a serem desenvolvidos antes da implementação da agilidade nas organizações é a 

questão cultural. Para que seja eficiente, há a necessidade de mudança em culturas 

rígidas e de hierarquia engessada. Por conta disso, ao realizar a implementação é 

comum que haja turnover da equipe, com a saída daqueles que não se adequaram ao 

sentido horizontal e mais integrado.  

Outro aspecto que dificultou o desenvolvimento da equipe foi o contexto da 

pandemia. Por conta disso muitas das atividades que normalmente acontecem 

presencialmente em ambiente de trabalho, precisaram ser adequadas à realidade 

virtual. Nesse sentido, torna-se um desafio adicional de aprender, implementar e 

praticar o Scrum de forma virtual, necessitando adequação de horários e ferramentas 

para o trabalho.  

Ferramentas como o kanban precisaram ser readequados e passaram a ser 

utilizados através de softwares como o Planner e Club House. As reuniões foram 

readequadas a partir da utilização de softwares como o Microsoft Teams. 

Com relação às oportunidades obtidas na implementação do Scrum verifica-se 

novamente a integração da equipe, mencionado acima como um dos pilares da 

agilidade, seguido do apoio da coordenação do NGI Carajás.  

Neste ponto observa-se a importância do Sponsor (pessoa ou grupo 

responsável por fornecer recursos e suporte ao projeto), representado pelo gestor do 

núcleo, que assume papel essencial para o desenvolvimento da equipe. Através de 

seu apoio, há transformação, pois provoca mudança cultural na entidade. 

Através dos treinamentos que estão ocorrendo ao longo de 2021, ocorre o 

nivelamento e o aprofundamento em gerenciamento profissional de projetos, conforme 

aponta uma das respostas à questão seis, em que se destacam as reflexões e 

estratégias adaptáveis geradas através dos cursos. 

Ao verificar o impacto da implementação do Scrum no relacionamento 

interpessoal dos servidores, houve grande destaque para o impacto positivo, no 

sentido de fortalecer os laços entre os provedores, reconhecimento de papeis na 

execução de projetos e valorização do trabalho de cada um. Estes destaques vão de 

encontro com o esperado pelo framework, uma vez que o mesmo incentiva a 

motivação dos colaboradores através do suporte e da confiança da equipe de 
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desenvolvimento, com o Scrum Master e com o PO, de forma que todos trabalhem em 

conjunto. As reuniões propostas também visam o alinhamento da equipe, através da 

comunicação, onde os membros possuem liberdade para pedir ajuda e propor 

soluções. 

Quanto às oportunidades na implementação do Scrum, um dos pontos 

mencionados foi a necessidade de uma equipe mais robusta. Atualmente, com a 

quantidade de membros nos times, algumas funções acabam se sobrepondo, como 

por exemplo a dupla participação do PO e do Scrum Master no time de 

desenvolvimento. A multidisciplinaridade pode acabar resultando em sobrecarga do 

colaborador e conflito de interesses. Quanto a isso, o Scrum identifica que é 

necessário que a pessoa responsável pelo posto de S.M ou P.O esteja exclusivamente 

dedicado ao cargo que lhe foi dado. Desta maneira, garante-se que as tarefas sejam 

priorizadas da forma correta e que o resultado entregue seja mais eficiente e eficaz.  

Além disso, em função da elevada mudança na composição dos colaboradores 

do NGI Carajás desde o primeiro treinamento ministrado em março de 2020 pela Agile 

Coach, ocorre o desnivelamento dos conhecimentos sobre o Scrum, retardando o 

emprego da agilidade em toda a autarquia, em função da constante necessidade de 

capacitar os colaboradores que ainda não foram treinados no framework. 

Apesar das oportunidades de melhoria, a maioria dos colaboradores indicou 

que o Scrum é adequado para gerenciar os demais projetos do NGI Carajás, por conta 

da facilidade de aprender os conceitos e ferramentas, e por trazer integração; cita-se 

também a clareza sobre as entregas, através dos requisitos de definição das tarefas 

(DOD E DOR); além disso, o aperfeiçoamento no entendimento da capacidade 

produtiva da equipe, viabilizada através das reuniões de planejamento, onde a equipe 

de desenvolvimento define quais atividades são viáveis de entrar na sprint, diminuindo 

a probabilidade de não serem entregas todas as tarefas ao final da sprint; e 

transparência, melhorando a confiança dentro e fora da equipe.  

Por fim, ao analisar o nível de conhecimento em gerenciamento profissional de 

projetos, observou-se que a maioria dos membros conhecem os conceitos e 

ferramentas, já aplicaram na gestão socioambiental, porém não se sentem confiantes 

em aplicá-los. 
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10. CONCLUSÃO 

 

Com isso, conclui-se que a aplicação do Scrum no contexto de gerenciamento 

de projetos socioambientais é adequada e indicada, uma vez que o framework pode 

ser devidamente adaptado às necessidades e realidades de cada projeto.  

Em complemento, valida-se que para o gerenciamento de projetos de alta 

complexidade, que dependem de orçamentos pré-estabelecidos e/ou financiamentos, 

e cronogramas detalhados, é indicado o uso da gestão hibrida, de forma que as áreas 

de conhecimento críticas ao projeto sejam gerenciadas de forma preditiva e o dia a 

dia de forma iterativa. 
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APÊNDICE A – Questionário semi-estruturado 

 

APLICABILIDADE DO SCRUM NO NGI CARAJÁS - ICMBIO 

Objetivo: mapear o estado da arte da implementação do Scrum no NGI 

Carajás, especificamente nos Projetos Agroextrativismo, Projeto Sala Verde e no 

Comunidade vai à Floresta. 

 

1- Quais eram as maiores dificuldades para o gerenciamento de projetos no 

NGI Carajás anteriormente ao treinamento realizado em março de 2020 

denominado Conceitos e Ferramentas para o Gerenciamento de Projetos? 

a. execução do cronograma no prazo 

b. entrega parcial ou incorreta de escopo 

c. execução eficiente e eficaz do orçamento 

d. relacionamento com os stakeholders 

e. outras: ___________________  

 

2- Havia determinação clara sobre quais conceitos e ferramentas profissionais 

de projetos eram utilizados pelo NGI Carajás anteriormente ao treinamento 

realizado em março de 2020 denominado Conceitos e Ferramentas para o 

Gerenciamento de Projetos? 

a. sim 

b. Se sim, quais?____________________ 

c. não 

 

3- Qual é a percepção de eficiência e eficácia na gestão dos projetos 

Agroextrativismo, Sala Verde e Comunidade vai à floresta após a adoção do Scrum? 

a. Péssima 

b. Ruim 

c. Moderada 

d. Boa 

e. Excelente 

  

4- Quais áreas de conhecimento tiveram maior aperfeiçoamento na gestão 

a partir da adoção do Scrum? 
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a. Integração 

b. Escopo 

c. Cronograma 

d. Custos 

e. Qualidade 

f. Recursos 

g. Comunicações 

h. Riscos 

i. Aquisições 

j. Partes interessadas 

 

5- Quais os maiores desafios na implementação do Scrum? 

a. domínio sobre os conceitos  

b. domínio sobre de ferramentas 

c. mudança cultural  

d. turnover da equipe 

e. Outro (especifique) _________________ 

 

6 - Quais as maiores oportunidades na implementação do Scrum? 

a. Apoio da Coordenação do NGI Carajás 

b. Adaptabilidade do projeto 

c. Integração da equipe 

d. Outras (especifique) 

 

7 - Qual foi o impacto da implementação do Scrum no relacionamento 

interpessoal dos servidores? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8 - Cite oportunidades de melhoria na implementação do Scrum no NGI 

Carajás. 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9 - O Scrum é adequado para gerenciar os demais projetos do NGI Carajás? 

Justifique 

a. Sim  

b. Não 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

10 - Na sua opinião, qual é o nível de conhecimento em gerenciamento 

profissional de projetos e de gestão socioambiental dos servidores do NGI Carajás?  

 

 

a. Os membros do NGI Carajás não conhecem os conceitos e ferramentas 

do gerenciamento profissional de projetos e de gestão de projetos de 

conservação. 

b. Os membros do NGI Carajás conhecem conceitos e ferramentas do 

gerenciamento profissional de projetos, porém não sabem aplicar na gestão 

de projetos de conservação. 

c. Os membros do ICMBio conhecem as finalidades dos instrumentos de 

gestão e já os aplicaram na gestão socioambiental, porém não se sentiram 

confiantes ao aplicá-los.  

d. Os membros do ICMBio conhecem as finalidades dos instrumentos de 

gestão, já os aplicaram na gestão sociambiental e se sentiram capacitados 

ao fazê-lo. 

 

 


