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RESUMO 

Na busca pelo crescimento e sobrevivência de mercado, faz-se necessário que as organizações 

se dediquem à identificação de oportunidades de melhoria e às necessidades de adaptação, para 

que possam ser executadas pelas pessoas, com apoio das metodologias e ferramentas 

disponíveis de trabalho. Com o intuito de empregar uma ferramenta para gerar melhorias em 

uma organização, o presente estudo, teve como objetivo a aplicação do SCRUM, que é um 

método ágil de gestão de projetos, para obter melhoria nos carregamentos de materiais em 

veículos, para o transporte do tipo consolidado. Assim, a aplicação foi realizada por meio de 

um projeto na área de logística, juntamente com a equipe de planejamento, em uma indústria 

do setor de cosméticos. Como resultados, obteve-se a padronização de um layout de 

carregamento e a elaboração de um Procedimento Operacional Padrão para conduzir as equipes 

de montagem de carga, conforme layout proposto. Após aplicação do Procedimento 

Operacional Padrão, os carregamentos tiveram melhorias significativas em relação aos critérios 

de ocupação, organização e segurança das pessoas e materiais. Além disso, o estudo se propôs 

a avaliar a percepção da equipe em relação ao método, por meio de questionários. Os resultados 

positivos apontados pelos respondentes foram: redução nos tempos de entrega, maior iteração 

entre a equipe, respostas rápidas e entregas incrementais. Como pontos de melhoria, os 

respondentes apontaram a necessidade de redução do número de reuniões, que foram realizadas 

diariamente, durante todo o projeto. Portanto, conclui-se que pesquisa cumpriu os objetivos, 

colaborando com a resolução do problema dos carregamentos e contribuiu com a avaliação da 

metodologia aplicada na área de Logística.  

Palavras-chave: Gestão Ágil de Projetos; SCRUM; Montagem de carga; Logística; 

Carregamentos.   
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ABSTRACT 

In the search for growth and market survival, it is necessary that organizations dedicate 

themselves to the identification of improvement opportunities and adaptation needs, so that they 

can be executed by people, with the support of methodologies and available tools of work. With 

the intention of employing a tool to generate improvements in an organization, the present study 

had as its objective the application of SCRUM, which is an agile project management method, 

to obtain improvements in the loading of materials into vehicles, for the transportation of the 

consolidated type. Thus, the application was performed through a project in the logistics area, 

together with the planning team, in a cosmetics industry. As results, it was obtained the 

standardization of a loading layout and the elaboration of a Standard Operational Procedure to 

conduct the load assembly teams, according to the proposed layout. After applying the Standard 

Operational Procedure, the loading processes had significant improvements in relation to 

occupancy criteria, organization, and safety of people and materials. In addition, the study 

proposed to evaluate the perception of the team in relation to the method, by means of 

questionnaires. The positive results pointed out by the respondents were: reduction in delivery 

times, greater iteration among the team, quick responses, and incremental deliveries. As points 

for improvement, the respondents pointed out the need to reduce the number of meetings, which 

were held daily throughout the project. Therefore, it is concluded that the research met its 

objectives, collaborating with the resolution of the problem of shipments and contributed to the 

evaluation of the methodology applied in the Logistics area.  

Keywords: Agile, SCRUM, Method, Logistics, Loading. 
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1 INTRODUÇÃO 

O trabalho a seguir explora a temática da gestão de projetos ágeis, aplicada em um projeto 

de melhoria na área de Logística de uma grande indústria do segmento de cosméticos. Assim, 

este capítulo apresenta o problema de pesquisa e sua relevância, por meio de uma breve 

caracterização. Além disso, os objetivos serão evidenciados, assim como os procedimentos de 

pesquisa e a organização deste trabalho.  

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA  

As mudanças nos hábitos da população e a aceleração do desenvolvimento tecnológico 

ampliaram a necessidade de adaptação rápida das organizações, para atender à demanda do 

mercado e alcançar maiores níveis de qualidade e produtividade. Isso ocorre, pois, as inúmeras 

ondas de mudança pressionam as empresas a adotarem sistemas de produção adaptáveis às 

necessidades dos clientes (Michels; Gomes, 2013).  

Para lidar com a mudança, é fundamental que os processos organizacionais e as 

oportunidades de melhoria sejam geridas com excelência e eficiência. Segundo Bianchi et al 

(2017), os modelos de gestão devem conter técnicas e ferramentas de diferentes abordagens, 

com processos sistemáticos, visando adequar o gerenciamento ao contexto de negócios, para 

entregar melhores resultados para organização e valor agregado ao cliente.  

Para formalização e condução desse conjunto de atividades, muitas vezes faz-se 

necessário o desenvolvimento de projetos. De acordo com o guia mais tradicional de 

ferramentas e técnicas de gestão de projetos, o Project Management Body of Knowledge ou 

PMBOK (2004), um projeto pode ser definido como um conjunto de atividades temporárias e 

inter-relacionadas que têm como objetivo produzir um produto, serviço ou resultado exclusivo, 

geralmente alocando recursos materiais e humanos, temporariamente, para se atingir o objetivo 

estabelecido.  

Gido e Clements (2007), destacam que um projeto nasce de uma necessidade identificada 

pela organização ou por meio de pessoas dispostas a fornecer recurso financeiro para 

determinada intervenção, sendo fundamental a gestão do início, meio e fim dos processos 

envolvidos. Deste modo, a gestão de projetos se torna fundamental na promoção das melhorias 

e mudanças impostas pelo mercado. 

Segundo Crawford, England e Pollack (2006), o termo Gestão de Projetos se destacou na 

década de 1950, quando surgiram as primeiras ferramentas e guias para projetos da área de 
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defesa, aeroespacial e construção civil. Nessa época, as atividades eram mais previsíveis e 

repetitivas, devido à baixa velocidade das mudanças tecnológicas e aos processos manuais, 

sendo possível executar as etapas do projeto com as metodologias disponíveis na época. Com 

passar dos anos, foi impulsionado o surgimento de novas técnicas para gestão e, nos anos 

seguintes, surgiram diferentes guias de conhecimento para essa área de estudo (Kioppenborg e 

Opfer, 2002; Kolltveit et al., 2007; Shenhar e Dvir, 2007), sendo apresentado principalmente 

no guia PMBOK (PMI, 2004; PMI). O guia PMBOK, se tornou a referência principal para a 

execução do modelo tradicional de gestão de projetos. De acordo com Moura (2013), o modelo 

tradicional é desenvolvido de forma linear, em fases sequenciais e distintas, com poucas 

mudanças no escopo planejado. Nesse sentido, embora ofereça as principais diretrizes da gestão 

de projetos, a prática do modelo tradicional passou a encontrar dificuldades em projetos com 

longa duração e em um mercado suscetível às constantes mudanças. Assim, com o passar dos 

anos, algumas empresas passaram a adotar modelos conhecidos como ágeis.  

Moura (2013), destaca que, diferentemente do modelo tradicional, os modelos ágeis 

buscam entregas rápidas, utilizando o feedback1 como meio para identificar as mudanças 

necessárias no cronograma, além de fornecer uma maior interação entre os participantes. É 

fundamental pontuar que o surgimento de práticas ágeis de gerenciamento não significa a 

rejeição do modelo tradicional e, sim, uma perspectiva diferente de gestão (Highsmith e 

Cockburn, 2001). Trata-se de duas abordagens distintas, que devem ser escolhidas a partir das 

necessidades identificadas pela empresa.   

Neste contexto, para lidar com a gestão de projetos, diferentes métodos ágeis têm sido 

propostos, tais como, Extreme Programming (XP) ou programação extrema, SCRUM, 

Dynamic Systems Development Method (DSDM), Feature Driven Development (FDD), Crystal 

Methods, Lean Development (AMARAL, 2011), além de Kanban que, segundo Alqudah e 

Razali (2017), simplifica o processo em quadros de fluxo de trabalho, dividindo as atividades 

em etapas a serem feitas pela equipe. 

Destaca-se que, neste estudo, será utilizado o método SCRUM, cuja implementação se 

justifica pela necessidade de entregas incrementais e envolvimento de diferentes áreas dos 

processos estudados neste trabalho. O SCRUM é definido por Schwaber (1997) como um 

processo de desenvolvimento de projetos focado nas pessoas da equipe, que busca flexibilidade 

dos prazos, times pequenos, revisões frequentes e colaboração nas entregas definidas pelos 

participantes. Sutherland (2014), um dos propulsores do método SCRUM, ressalta como 

 
1 Feedback: Representa uma resposta em relação ao desempenho daquilo que é realizado. Trata-se de uma 

forma de gerar um estímulo ou avaliar os resultados.  

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65132014005000021&script=sci_arttext&tlng=pt#B30
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65132014005000021&script=sci_arttext&tlng=pt#B30
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65132014005000021&script=sci_arttext&tlng=pt#B31
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65132014005000021&script=sci_arttext&tlng=pt#B43
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benefícios do método a capacidade de adaptação às mudanças, o aprimoramento contínuo, o 

feedback imediato dos consumidores e a evolução rápida das etapas do projeto. Ainda segundo 

o autor, o SCRUM acolhe a incerteza e a criatividade dos projetos, baseando-se na ideia simples 

de que, desde o início e em intervalos regulares, deve-se avaliar se os caminhos tomados são 

corretos, se o projeto atende às expectativas dos envolvidos e, ainda, se é possível aprimorar o 

trabalho para obter resultados melhores e mais rápidos. Tais ideias refletem os ciclos de 

inspeção e adaptação do método, que possibilitam a revisão contínua do projeto, que ampliam 

a flexibilidade e o potencial de adaptação às mudanças que ocorrem ao longo do caminho.  

Nas diferentes áreas de uma empresa existem oportunidades para implementação de 

novos projetos e métodos de gestão de projetos ágeis, especialmente quando se trata da logística 

e da cadeia de suprimentos, pois ambas influenciam diretamente no objetivo de realizar a 

entrega final ao consumidor, atendendo suas expectativas. Pode-se definir a cadeia de 

suprimentos como a rede de empresas interconectadas e interdependentes, que se relacionam 

entre si, para produzir valor na forma de produtos ou serviços (SLACK et al., 2009). Ela abrange 

todas as atividades logísticas relacionadas com o fluxo e transporte de mercadorias, desde o 

estágio de matéria-prima até o usuário final, bem como os respectivos fluxos de informação 

(NOVAES, 2015). Assim, metodologias ágeis de gestão de projetos apresentam relevância para 

aplicação na logística, tendo em vista a necessidade de tomada de decisão rápida, 

desenvolvimento de novas tecnologias e acompanhamento dos stakeholders (acionistas e partes 

envolvidas) nas diversas etapas de um projeto. 

      Em face da necessidade de resposta rápida às mudanças e tendo como motivação a 

importância da gestão de projetos ágeis para a execução na logística, esta pesquisa se propõe a 

estudar a aplicação de um método ágil em uma empresa multinacional e se justifica pela 

relevância do tema em aplicações para as mencionadas áreas. Deste modo, no tópico a seguir 

serão descritos os objetivos gerais e específicos que compõem a finalidade deste trabalho. 

 

1.2 OBJETIVOS 

Diante do contexto apresentado na seção anterior, o objetivo principal deste trabalho é 

aplicar o SCRUM em uma empresa multinacional do setor de cosméticos, no setor de logística, 

com o intuito de obter melhorias no processo de montagem de cargas.  

Como objetivos específicos, têm-se:  

● Identificar oportunidades de melhoria no processo estudado; 

● Promover e analisar melhorias na área de planejamento logístico; 
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● Avaliar o desempenho da aplicação do SCRUM, por meio de uma pesquisa de opinião 

do time envolvido na execução do projeto. 

 

1.3 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Para fins de delimitação desta pesquisa, destaca-se que a aplicação da gestão de projetos 

ágeis foi realizada com o uso do método SCRUM em uma multinacional do setor de cosméticos. 

Deste modo, não é objetivo desta proposta gerar generalizações sobre o método ou sobre as 

empresas do setor. Todavia, espera-se demonstrar os benefícios de sua aplicação em uma 

intervenção participante, de modo a obter melhorias no processo de montagens de carga.  

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, que por sua vez são subdivididos em 

tópicos. O presente capítulo (Capítulo 1) abordou a caracterização do problema, apresentado a 

introdução e os objetivos, além do escopo e delimitações do trabalho. O segundo capítulo traz 

a revisão de literatura necessária para o desenvolvimento deste trabalho, apresentando aspectos 

da logística, gestão da cadeia de suprimentos e da gestão de projetos ágeis. O Capítulo 3 

apresenta a descrição dos métodos, assim como o detalhamento dos procedimentos de coleta de 

dados e da aplicação do Método SCRUM em um contexto real. Por fim, os Capítulos 4 e 5 

apresentam, respectivamente, os resultados encontrados no estudo e as considerações finais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Neste capítulo será apresentada a revisão de literatura que aborda os conceitos 

fundamentais para a realização deste trabalho. Para isso, serão descritos temas relativos à 

logística, gestão da cadeia de suprimentos, gestão de projetos, métodos ágeis da gestão de 

projetos e o método SCRUM. 

 

2.1 LOGÍSTICA E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

De acordo com o Concil of Supply Chain Management Professional logística pode ser 

definida como o processo de planejar, implementar e controlar o fluxo e a armazenagem de 

produtos, bem como os serviços e as informações associadas, desde a origem até o ponto de 

consumo, com o intuito de atender às necessidades dos clientes (NOVAES, 2015). Para 

Christopher (2016), faz parte da missão da logística atender as necessidades dos clientes 

garantindo a coordenação dos fluxos de materiais e informações. Estes fluxos logísticos 

ocorrem mediante a relação entre clientes e fornecedores que compõem uma rede, que é 

conhecida como cadeia de suprimentos. Slack et al. (2009), define cadeia de suprimentos como 

a rede de empresas interconectadas e interdependentes, que apresentam relacionamentos do tipo 

montante-jusante, para produzir valor na forma de produtos ou serviços. Esta rede abrange todas 

as atividades logísticas relacionadas com o fluxo e transporte desde o estágio de matéria-prima 

até o usuário final.  

Tais conceitos abordados na literatura sobre logística e gestão da cadeia de suprimentos, 

para Ballou (2006), se conectam devido à importância de que todos elos da cadeia gerem valor 

para seus clientes e fornecedores. Ainda de acordo com Ballou (2006), a satisfação dos clientes 

nas atividades logísticas depende das estratégias de estoque, de transporte e de localização. O 

planejamento de tais estratégias está relacionado com a forma com que as áreas e processos, 

que compõe a cadeia de suprimentos, estão organizados e são geridos. Assim, do ponto de vista 

da estratégia para a competitividade, a execução da logística, mediante a gestão da cadeia de 

suprimentos, se torna fundamental para as organizações. 

A logística se faz presente no dia-dia das organizações, por meio de atividades de 

armazenagem e distribuição de objetos, recursos, informações, suprimentos, produtos 

acabados, semiacabados, matérias-primas, entre outros. Devido ao seu impacto nas demais 

atividades, cada vez mais, as grandes empresas trabalham com aperfeiçoamento e inovação dos 

processos logísticos para obter um bom desempenho de suas atividades. Nogueira (2018), 
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destaca que a abertura econômica, garantida pela globalização, gerou para as empresas a 

necessidade da busca de novos referências para sua atuação e melhor articulação com seus 

fornecedores, além do planejamento integrado de suas operações. Por ser um diferencial 

competitivo, as empresas investem cada vez mais em tecnologia, infraestrutura e 

desenvolvimento dos seus colaboradores. Portanto, é fundamental que os processos e pessoas 

possam proporcionar serviços de qualidade à empresa na garantia de fidelização e satisfação de 

seus clientes.  

Para Caxito (2014), a logística representa o elo entre todas as expectativas geradas pelos 

demais departamentos, sejam eles Vendas, Marketing, Finanças, Custos, Pesquisa e 

Desenvolvimento ou Produção, que visam a um mesmo objetivo: o alcance de suas metas. 

Assim, diante das demandas geradas por um mercado globalizado, estratégias velozes e 

flexíveis, dentro da logística, são fundamentais para garantir a continuidade do processo com 

qualidade e competência que assegurem o valor agregado ao cliente.  

Para Nogueira (2012), a logística deve buscar aumentar a excelência na entrega. Isso 

ocorre, pois, se determinado material não estiver disponível no momento exato em que é 

necessário para a produção ou consumo, isso pode causar a paralisação de uma fábrica ou a 

perda de um consumidor, por exemplo. Diante dessa situação, falhas nas entregas de serviços 

logísticos, dentro da cadeia de suprimentos, oferecem aos concorrentes uma oportunidade para 

se diferenciar no mercado e sobressair nas vendas. Sendo assim, os processos logísticos devem 

buscar a excelência operacional e redução de desperdício.  

Conforme Caxito (2014), o resultado que se espera é que, em todas as etapas, é que se 

alcance a eficácia da logística ao realizar suas tarefas com segurança, pontualidade e qualidade. 

Para a logística ser considerada eficiente, alcançando a satisfação do cliente, ela deve ser capaz 

de disponibilizar bens e recursos dentro dos prazos e na quantidade e qualidade acordada. Para 

isso, a gestão da cadeia de suprimentos e de projetos de melhoria das atividades logísticas são 

fundamentais para a sobrevivência no mercado.   

Neste contexto, o desenvolvimento de um modelo flexível de negócios possibilita às 

empresas programar as mudanças frente à pressão dos concorrentes e da identificação das 

oportunidades de mercado. Com isso, a gestão da cadeia de suprimentos, tem pilares para a 

busca da produtividade, melhoria da qualidade, redução de custos e ampliação do nível de 

serviço (NOGUEIRA, 2012).  
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2.2 GESTÃO DE PROJETOS  

De acordo com Crawford, England e Pollack (2006), a partir de 1950, com o surgimento 

das primeiras ferramentas e guias para projetos da área de defesa, aeroespacial e construção 

civil, o nascimento de novas técnicas foi impulsionado. Nos dias atuais, na literatura são 

verificados diversos modelos e ferramentas que podem colaborar para uma melhor gestão de 

projetos. Dentre as ferramentas mais conhecidas, destaca-se o guia PMBOK (PMI, 2004), que 

se tornou a referência principal para a execução do modelo tradicional de gestão de projetos. O 

guia PMBOK (PMI, 2004) apresenta uma abordagem tradicional para o desenvolvimento de 

projetos em todas as áreas. Este tipo de modelo sugere a execução do projeto em fases 

sequenciais e distintas, possibilitando poucas mudanças no escopo planejado (MOURA, 2013). 

 Para Shenhar e Dvir (2007), a abordagem tradicional ou convencional de gestão de 

projetos se materializa nos seguintes passos: (1) Criação de uma declaração de escopo, para 

definir o que precisa ser feito e apontar os principais produtos/serviços a serem entregues; (2) 

Divisão do escopo em pacotes de trabalho, hierarquicamente organizados em uma Estrutura 

Analítica de Projeto – EAP, que fundamenta a estrutura organizacional do projeto; (3) Criação 

da rede de atividades do projeto, com a alocação dos recursos necessários, associada ao 

cronograma do projeto; (4) Finalmente, outros elementos do plano do projeto são então 

agregados. Embora o guia PMBOK (PMI, 2004) tenha sua importância reconhecida na 

literatura, a prática do modelo tradicional enfrenta dificuldades em projetos inseridos em um 

mercado suscetível às constantes mudanças.  

Nesse contexto, o estudo de Gomes et al. (2017), teve como objetivo analisar a 

importância da gestão dos requisitos das partes interessadas (stakeholders) no gerenciamento 

de projetos. Para isso, utilizou como ferramenta de gestão o PMBOK, na versão 2013. Em 

relação a análise dos resultados, os problemas que os autores apontam no estudo são decorrentes 

das mudanças no escopo do projeto, além da falta de comprometimento e ligação com o projeto, 

por parte de alguns stakeholders, o que pode comprometer o tempo e orçamento inicial; gerando 

assim uma reação em cadeia que coloca em risco a continuidade de todo o projeto.  

Dito isso, as abordagens ágeis surgem como uma ferramenta de gestão que consegue lidar 

com situações que exigem maior flexibilidade, mudanças incrementais e envolvimento da 

equipe. O Quadro 2.1 mostra as diferenças entre as abordagens tradicionais e ágeis, de acordo 

com as características da equipe, identificadas por Spundak (2014). 
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Quadro 2.1 - Diferenças entre a abordagem tradicional e ágil. 

Característica Abordagem Tradicional Abordagem Ágil 

Requisitos Requisitos iniciais claros; Baixa taxa 

de mudança 

Criatividade; Inovação; 

Requisitos não muito claros 

Usuários Envolvido em fases pré-estabelecidas Colaboração próxima e frequente 

Documentação Requer documentação formal Conhecimento tácito 

Tamanho do projeto Projetos visto como um todo Projeto executado em partes 

Suporte 

organizacional 

Grandes organizações; 

Uso de processos já existentes 

Preparado para adotar a abordagem 

ágil 

Membros da equipe Flutuação esperada; equipe distribuída                          Equipes pequenas 

Sistema crítico Sérias consequências quando há      
falhas no sistema 

Projetos menos críticos 

Plano de projeto Linear Complexo; iterativo 

Fonte: Adaptado de Spundak (2014) 

 

A partir das informações do Quadro 2.1, observam-se as diferenças entre a abordagem 

tradicional e a ágil, de acordo com algumas características que são mais relevantes na área de 

gerenciamento de projetos. Em relação aos requisitos e usuários, a principal diferença é que a 

abordagem tradicional não envolve os usuários em todas as etapas de forma colaborativa, 

apresenta abordagem mais clara, porém menos flexível à mudança. Isto implica no fato de que 

erros iniciais ou mudanças nos requisitos podem gerar falhas e, por consequência, problemas 

graves aos projetos. Por outro lado, na abordagem ágil, promove-se a inovação incremental e a 

colaboração frequente da equipe, devido aos projetos menores, com entregas mais rápidas. 

Embora os requisitos não sejam tão claros, os projetos são menos críticos, sendo possível 

moldá-los em cada nova entrega, utilizando o conhecimento tácito e a criatividade do time.  

Para atingir tais características, as abordagens ágeis trabalham com equipes menores e 

focadas em um determinado objetivo, de forma que o plano de projeto tenha interatividade em 
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cada etapa e resposta rápida às mudanças, por trabalhar com um cronograma flexível e 

adaptável. Apesar do nome, a palavra ágil aqui não significa apenas agilidade, mas expressa 

também a ideia de poder de “quebrar” o projeto em partes menores. Ao contrário da 

metodologia tradicional em que se realiza apenas uma entrega no projeto final, na metodologia 

ágil, as entregas são partes de projetos menores que irão compor todo o projeto (CAMARGO, 

2018). 

Na metodologia ágil de gestão de projetos, as preocupações com custo, qualidade e prazos 

são as mesmas da metodologia tradicional, assim é possível conseguir controlar e gerenciar as 

mudanças que provavelmente irão aparecer no decorrer do projeto (CAMARGO, 2018). 

Segundo Spundak (2014), em uma mesma organização, ambas as abordagens podem ser 

necessárias, pois os projetos podem apresentar características e necessidades diferentes. Na 

metodologia ágil, o foco principal é a entrega de valor ao cliente, por isso é priorizada a entrega 

e não a documentação, por exemplo, o que não quer dizer que não seja documentado e 

planejado, assim como na abordagem tradicional (CAMARGO, 2018). De acordo com Spundak 

(2014) a abordagem tradicional é mais apropriada para projetos com requisitos iniciais claros, 

com nível muito baixo de mudanças e que exigem documentação formal. Na metodologia ágil, 

o planejamento ocorre de forma iterativa e incremental enquanto a da tradicional planeja com 

muita antecedência como será cada etapa do projeto (CAMARGO, 2018).  

As abordagens tradicionais e ágeis podem apresentar vantagens e desvantagens, se 

comparadas às diferentes características do projeto (SPUNDAK, 2014). A abordagem ágil 

envolve o projeto de forma mais ampla e em um curto período, atualizando constantemente o 

plano, já a tradicional detalha e planeja melhor, focando na descrição e organização hierárquica 

do projeto (CAMARGO, 2018). Embora sejam bem estruturadas e planejadas, as abordagens 

tradicionais podem apresentar falhas em projetos de longa duração, que estão suscetíveis às 

rápidas transformações do mercado. Desta forma, para lidar com situações que exigem maior 

flexibilidade, abordagens ágeis são mais indicadas. No tópico a seguir, tais abordagens serão 

mais bem detalhadas e, em especial, o método SCRUM, que foi empregado neste trabalho. 

2.2.1 Abordagens Ágeis da Gestão de Projetos e o Método SCRUM 

Um processo ágil facilita o projeto em termos de custo, permitindo que as mudanças 

necessárias sejam feitas, em qualquer etapa do projeto, sem impactar significativamente o 

tempo de entrega ou custo do projeto (PRESSMAN, 2011). As metodologias ágeis revelam-se 

cada vez mais importantes dentro do gerenciamento de projetos. Além de possibilitarem o 

envolvimento total com o cliente, também permitem entregas em etapas, o que já dá a 
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oportunidade de o cliente conhecer os resultados do trabalho antecipadamente (CAMARGO, 

2018). Entres essas metodologias ágeis: está o SCRUM. 

O SCRUM é amplamente utilizado em diversos tipos e tamanhos de projetos. Foi criado 

por Jeff Sutherland e sua equipe durante a década de 90 e seu nome teve origem em uma 

atividade de rugby (PRESSMAN, 2011). Seus princípios estão baseados em uma publicação de 

2001 no site Manifesto Ágil, que possui 4 valores principais, sendo eles: (1) indivíduos e 

interações acima de processos e ferramentas; (2) software funcionando é melhor que 

abrangência; (3) colaboração com o cliente e; (4) resposta rápida às mudanças. Tendo em tais 

valores, Jeff Sutherland (2014), traz a abordagem do método, aplicado em projetos, com base 

serviços de entregas incrementais, focado no cliente e desenvolvimento coletivo, para respostas 

rápidas na demanda de mercado. Nesse contexto, a gestão de projetos ágil se difere da 

tradicional pelo ciclo de vida do projeto, tendo em vista o foco em pessoas e feedback dos 

envolvidos. As etapas se dividem e são entregues de forma contínua e com prazos mais curtos.  

Para Diegel (2002), a realização de atividades de forma organizada, com o intuito de       

implantar um produto/serviço desde a sua concepção até a comercialização, configura um 

projeto. Nesse contexto, a realização de atividades pode ganhar vantagens competitivas quando 

feito a gestão por meio de métodos ágeis. A Figura 2.1, exemplifica o fluxo do processo de 

implementação do SCRUM. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SALES; ZAPPTS, (2018).      

De acordo com a Figura 2.1 e conforme descrito por Sutherland (2014), a primeira etapa 

consiste em escolher o Product Owner, que é a pessoa com a visão do que a equipe fará com 

base nos riscos e recompensas, com base na interação e interesses do cliente. A partir disso, o 

1 

Figura 2.1 - Sprint Retrospective. 
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Product Owner seleciona sua equipe de trabalho, composta por pessoas com as habilidades 

necessárias para entregar o trabalho dos sprints, que são ciclos de entregas em um intervalo de 

tempo pré-definido. Em seguida ocorre a escolha do Scrum Master, que é o responsável por 

treinar a equipe e eliminar os obstáculos que estejam diminuindo o ritmo da entrega. Com a 

equipe formada, Sutherland (2014), propõe a criação do backlog de atividades, chamado de 

mapa do produto, que contempla tudo que a equipe deverá realizar e é ordenado com base nas 

prioridades determinadas e planejadas para cada sprint pela equipe de trabalho.  

Para Sutherland (2014) o método, estabelece a necessidade de tornar o trabalho visível 

em “A fazer”, “Fazendo” e “Feito”, considerando o backlog pré-determinado. Com isso, o time 

de trabalho dá início ao sprint, cuja duração sugerida por Sutherland (2014) é de 1 semana para 

entrega. Durante esses dias, são realizadas reuniões diárias com a equipe de 15 minutos, com 

três perguntas essenciais sobre a conclusão do sprint: O que foi feito ontem; O que será feito 

hoje; e se há algum obstáculo que esteja impedindo a alcançar a meta do sprint (Sutherland, 

2014). Nesse contexto, o time de trabalho faz entregas incrementais sempre com interatividade 

no backlog e atualização no quadro SCRUM.  

O último evento SCRUM, descrito na Figura 1, é a retrospectiva. A equipe analisa o 

rendimento do Sprint que acabou e conversa sobre maneiras de melhorar seus processos de 

trabalho para o próximo Sprint. Há discussão e exposição de dificuldades e como a equipe 

acredita que possa contorná-las. Essa análise está relacionada com alguns fatores, sendo eles: o 

empenho de cada desenvolvedor, a divisão de tarefas feita no Sprint Planning, e os 

impedimentos apontados nas reuniões diárias, além das decisões do Scrum Master para resolvê-

los (Sutherland, 2014). A equipe decide como agir para melhorar sua eficiência no próximo 

Sprint, de modo que os integrantes devem visar o aumento da sua produtividade sem perda de 

qualidade. 

O SCRUM, portanto, representa um método iterativo e de possível implementação em 

diferentes áreas de trabalho, como na Logística, que será descrito neste trabalho.  
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3 PROCEDIMENTO DE PESQUISA 

Da perspectiva técnica, de acordo com as definições de Gil (2002), o método de pesquisa 

empregado neste trabalho é a pesquisa-ação. Para Coughlan e Goughlan (2002), a pesquisa-

ação (Action research – AR) tem uma abordagem científica que busca estudar a resolução de 

importantes questões sociais ou organizacionais com aqueles que vivenciam essas questões 

diretamente, por meio de um processo cíclico de planejar, agir e avaliar a ação, levando a um 

planejamento posterior e assim por diante. Na pesquisa ação, busca-se a produção do 

conhecimento diante de uma modificação intencional de uma dada realidade, sendo, portanto, 

guiada pela prática (Mello et al., 2012).  

Com relação aos objetivos gerais da pesquisa, de acordo com Gil (2002), trata-se de uma 

pesquisa exploratória, uma vez que buscará a familiaridade com o problema para atender os 

objetivos e avaliar aspectos relativos aos fatos estudados. Sobre a abordagem de pesquisa, trata-

se de uma pesquisa essencialmente qualitativa. Segundo Mello et al. (2012), a pesquisa 

qualitativa tem o intuito de compreender os fenômenos observando-os, interpretando-os e 

descrevendo-os. Todavia, na quantificação de alguns dados, durante a execução da intervenção, 

a pesquisa também pode apresentar abordagem quantitativa. A Figura 3.1 ilustra o passo a passo 

do estudo. 

Figura 3.1 - Fases da pesquisa-ação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Assim, a partir destas definições da pesquisa científica, as intervenções serão propostas 

na empresa que é objeto de estudo, com o uso do método SCRUM, conforme as descrições nos 

tópicos a seguir.   

 

3.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área em que foi aplicada o estudo, foi uma Indústria de Cosméticos SA, localizada na 

cidade de Senador Canedo, sendo distribuída conforme a planta da Figura 3.2.  

Figura 3.2 - Planta de Senador Canedo. 

Fonte: Google Maps (2020). 

A área total construída é de 60.735 m², são produzidas em média 1.2 milhões de unidades 

por dia de diversas marcas e produtos. Para isso, conta com uma fábrica de embalagens e de 

cosméticos com áreas de logística, fabricação, sopro, administrativo, facilidades, manutenção, 

utilidades, meio ambiente, portaria e segurança. A Tabela 3.1, descreve a Fábrica e seus 

números. 
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Tabela 3.1 - Descrição e indicadores chave da planta. 

Indústria de Cosméticos SA 

Volumes (M 

unidades) 
400 

SKUs (#) 900 

Matérias-

primas e 

embalagens 

2500 

Fornecedores 

diretos 
300 

Força de 

trabalho 
1.164 

Linhas de 

Produção 

49 linhas de produção de produto acabado 

120 linhas de sopro e injeção 

Área total do 

terreno (m²) 
169,824.13 

Área total da 

Fábrica 
60.735 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

As tecnologias compostas na área, são robôs e máquinas que otimizam a produção do 

local. O volume é medido anualmente e os tipos de produto (SKUs), são em média 900 o que 

dá a ideia da variedade de material utilizado na produção com 300 fornecedores diretos. A 

Indústria tem, em média, 1200 colaboradores diretos e conta com um Centro de Distribuição 

para recebimento de produtos em Goiânia. As linhas de produção são divididas entre a fábrica 

de embalagens e cosméticos, enquanto o Almoxarifado Produtivo faz essa conexão para 

abastecimento de insumos. Conforme descrito, é evidente que a área de estudo exige uma 

capacidade de adaptação e agilidade para gestão dos processos da planta e desenvolvimento dos 

projetos de melhoria.  

A unidade conta com um Programa de Estágio, chamado Beauty Generation, em que o 

participante é estimulado a desenvolver Projetos de melhoria ou padronização de processos na 

área em que atua, com orientação dos líderes e equipe operacional. O autor deste trabalho fez 

parte deste programa durante a execução do projeto aqui descrito. 

3.2 APLICAÇÃO DO SCRUM 

A partir da revisão da literatura sobre os estudos que abordam o tema, é necessário definir 

as etapas consideradas no trabalho. O Quadro 3.1 apresenta a descrição do fluxo adotado para 

aplicação do SCRUM, que já foi previamente detalhado na revisão da literatura. 
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Quadro 3.1 - Etapas para aplicação do SCRUM. 

Item Responsável Ação 

1 Dono do projeto Definir projeto de aplicação 

2 Dono do projeto Reunião para definir o Product Owner 

3 Product Owner Definir equipe de trabalho 

4 Product Owner Escolha do Scrum Master 

5 Dono do projeto Definir modelo de backlog 

6 Scrum Master Definição de prioridades 

7 Todos Reunião diária com o time 

8 Dono do projeto Reunião quinzenal com Product Owner 

9 Dono do projeto Construção da carta de controle 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).  

Nesse contexto, a Figura 3.2 apresenta o método com o modelo de trabalho adotado no 

presente estudo e os participantes do SCRUM. 

Quadro 3.2 - Método SCRUM: aplicação em campo. 

 

Fonte: Adaptado de Mobile (2019).  

Na empresa que é foco deste estudo, o Product Owner escolhido foi o Gerente Executivo 

da Área, da Fábrica de Senador Canedo, em função do mesmo ser o responsável por desdobrar 

as necessidades da companhia no plano estratégico e atendimento da satisfação dos clientes.  
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A visão dada foi o desenvolvimento de um Projeto voltado para área de Logística, pela 

necessidade de padronizar, por meio de um Procedimento Operacional Padrão (POP), os 

carregamentos do tipo consolidado que chegam na unidade. O responsável pelo Projeto, foi o 

estagiário da área e o time de desenvolvimento também era composto pelo quadro de analistas, 

já o Scrum Master era o Gerente de Planejamento que tinha o contato no dia-dia da execução 

das etapas do Projeto. O product backlog, foi definido pelo time de desenvolvimento, que 

utilizou um modelo pré-existente no Trello para controle das atividades, conforme Figura 3.3.  

Figura 3.3 - Modelo de controle de atividades. 

Fonte: Trello (2020) (editado).  

Com isso, os participantes atualizavam suas atividades de forma que fique visível para 

todo o time como está o andamento do Projeto. O Scrum Master, com o backlog em mãos move 

as atividades para “a fazer” e dá início ao processo. É importante que ele participe de todas as 

etapas e dê o conhecimento para execução das atividades e remoção dos obstáculos.   

A duração do Sprint, definida pelo Scrum Master, foi de sete dias, com reuniões diárias 

que aconteciam nos Daily Check da equipe, onde era respondido as perguntas e as orientações 

para o time. A carta de controle adotada para cada Projeto foi construída com base nos 

indicadores chave, definidos pelo Product Owner, que direcionem o time a caminho da meta. 

O método utilizado para medir a efetividade do processo, era atualizada diariamente pela equipe 

e publicada na rede para conhecimento de todos. É fundamental pontuar, a importância da 

entrega do Sprint acontecer em 7 dias, para que as mudanças incrementais sejam feitas e a 

equipe seja recalibrada. A cada 15 dias, uma reunião com o Product Owner era feita e o time 

passava os dois sprints realizados e revisavam a carta de controle. Para assim, executar as ações 

do backlog e atingir os resultados gerados pelos Sprints.   
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4 DESENVOLVIMENTO DAS ETAPAS DA PESQUISA-

AÇÃO E APLICAÇÃO DO SCRUM 

4.1 DESCRIÇÃO DO CAMPO DE INVESTIGAÇÃO 

A área da empresa que o método foi aplicado foi a de Logística, com atuação em sua 

subárea de Planejamento Integrado. Essa é dividida em MRP – Material Requierement 

Planning responsável por programar e controlar a entrada de materiais na fábrica, MPS – 

Material Productions System onde é feito o controle e programação da produção e NDP – New 

Project Development área de integração dos novos projetos da companhia. 

 O campo de estudo, escolhido foi a área de materiais em integração com a Logística, com 

foco nos carregamentos do tipo consolidado. A expectativa do estudo, foi melhorar o layout das 

cargas e estipular um padrão para as transportadoras seguirem. De forma que, caso mude o 

cenário e as pessoas envolvidas no processo, o Procedimento Operacional Padrão (produto 

almejado a partir da aplicação do SCRUM) continue guiando o processo.  

O problema apresentado, advém da variedade de produtos que são entregues pela 

transportadora na fábrica. A Figura 4.1, demonstra a concentração dos fornecedores por região 

no país. 

Figura 4.1 - Representação da concentração dos fornecedores por região. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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É notório que o maior número de fornecedores de materiais para Fábrica, estão 

localizados em São Paulo. Para isso, a companhia conta com um Centro de Distribuição que 

realiza Cross-Docking2 em Vargem Grande Paulista, no estado de São Paulo, que é responsável 

por receber ou coletar as entregas nos fornecedores e realizarem o processo de consolidação da 

carga em seus armazéns. Essas entregas não contavam com um padrão e os caminhões eram 

carregados conforme a demanda enviada pelo time de MRP (Material Requirement Planning).  

Sendo assim, o presente estudo avalia a possibilidade de criação de layouts padrões que 

possibilitem a estabilidade e melhor preenchimento dos veículos, em um trabalho conjunto com 

o time de MRP, para integrar as expectativas da logística, do transportador responsável pelo 

processo de Cross-Docking e as necessidades da Produção. Com o problema e hipóteses de 

trabalho em mãos, a equipe SCRUM iniciou os seminários para discussões e elaboração dos 

planos de ação. 

 

4.2 REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO SCRUM.  

 Os sprints foram realizados durante a reunião de Daily Check do time de Planejamento. 

Na divisão do fórum, 15 minutos eram separados para o evento. O primeiro objetivo da reunião 

era definir ou refinar o backlog, com base em três perguntas: “O que foi feito ontem? “O que 

será feito hoje?” e “Quais são os obstáculos que impedem o avanço do projeto?”. Por meio 

desses questionamentos, o responsável pelo SCRUM, em conjunto com o Scrum Master e 

equipe de projeto, definiam as prioridades com base na importância da tarefa para o produto, 

tempo de execução e custo envolvido. 

 Todas as reuniões foram realizadas no mesmo lugar, no mesmo horário e com a mesma 

ferramenta de controle do Projeto: o Trello. Isso trouxe engajamento do time, padronização, 

visibilidade dos responsáveis e prazos determinados no Sprint. Como tratou-se de um Projeto 

de estágio, as tarefas de execução in loco foram conduzidas pelo Estagiário. O time de analistas 

participantes foi responsável por dar suporte com dados, conhecimento dos processos do dia-

dia e auxílio nas discussões e alinhamentos gerados durante o Sprint. Já o Scrum Master, atuava 

como um facilitador para definir as prioridades e também por passar a mensagem da 

importância de colaborarem com o tema.  

 Com as primeiras tarefas divididas e prioridades definidas, os integrantes do Projeto 

conduziam a execução. O Scrum Master e Product Owner, juntamente com os outros gestores 

 
2 Método de distribuição em que os itens recebidos em um armazém, terminal ou centro de distribuição não 

são estocados, pois são expedidos em um curto intervalo de tempo. Assim, ao receber itens de diversos 

fornecedores, novas cargas são montadas para o(s) cliente(s) da instalação. 
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da Fábrica definiram um responsável de cada área para acompanhar o estagiário durante a 

execução, para garantir o compartilhamento de conhecimento, a segurança e o controle da 

atividade. Essa ação colaborou com a execução, pois facilitou na coleta de dados, na observação 

dos elementos e nas possíveis dúvidas.  Durante os sete primeiros dias de execução do SCRUM, 

repetia-se todo o processo. Utilizando os feedbacks e a observação dos dados, o backlog foi 

refinado para dar continuidade ao sprint. O projeto teve duração de quatro sprints e a cada dois 

deles, foi realizada uma reunião com o Product Owner para apresentação dos dados e planos 

de ação e, por último entrega final do projeto.  

 Para os Daily Check, o estagiário era responsável por reunir todas as informações, dados 

coletados e registros fotográficos. Com isso, preparava o material em um arquivo de 

apresentação para auxiliar o time SCRUM durante a reunião.  

 

4.3  AMOSTRA E COLETA DE DADOS 

No primeiro Sprint, o tema definido pela equipe foi “Coleta de dados e definição dos 

principais elementos de Projeto”, as tarefas mostradas selecionadas na primeira reunião são 

mostradas na Figura abaixo.  

Quadro 4.1 - Descrição das tarefas no seminário SCRUM 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 Ao iniciar o projeto, o primeiro item para ser executado foi definir a grade de 

recebimento (quantidade prevista para ser recebida de cada item), devido as outras ações 

dependerem desse fator. Ou seja, as observações, quantidade de amostras e critérios de 

avaliação necessitavam dessa previsibilidade.   

A definição da grade foi realizada com base na demanda gerada por cada item (insumos 

e materiais) em função do volume de produção da fábrica. Assim, a quantidade de itens 

necessários foi estratificada por fornecedor, com base nas informações do MRP, contido no 
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sistema de gestão da empresa, o SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte in der 

Datenverarbeitung, ou em inglês: Systems, Applications and Products in Data Processing), 

para finalmente ser definida junto a transportadora. Após a definição das grades, de acordo com 

a demanda diária, foi possível atender o plano de requisições de materiais para abastecimento 

de fábrica. 

Feito isso, a equipe moveu os itens 2 e 4 para “em andamento” com objetivo de levantar 

os possíveis indicadores e criar um registro fotográfico. Assim, os dados coletados foram 

organizados em pastas, para compartilhamento com os times envolvidos e para a avaliação dos 

critérios que são importantes para a montagem da carga. As visitas eram realizadas diariamente, 

os elementos a serem observados, foram definidos durante visita técnica na área com o time de 

Segurança, Qualidade e Logística e estão descritos no Quadro 4.2. 

Quadro 4.2 - Descrição dos elementos e ferramentas empregadas no projeto.  

Critério Elemento Ferramenta Método Justificativa 

Ocupação 

Total de pallets Documentação da área 
Planilha disponibilizada 

pela Logística 
Controle da ocupação 

Registro 

fotográfico 
Câmera fotográfica 

Captura das imagens ao 

iniciar a descarga 

Visão do preenchimento 

do veículo 

Segurança 

Amarração da 

carga 
Check-list de recebimento 

Documento elaborado 

para avaliação de cargas 

Estabilidade, segurança 

dos materiais e pessoas Filme stratech 

Chapatex 

Organização 

Tempo de 

descarga 
Registro da área 

Planilha disponibilizada 

pela Logística 
Controle estatístico 

Avarias Documentação da área 
Planilha disponibilizada 

pela Logística 

Qualidade da entrega da 

carga 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

O projeto disponibilizou uma câmera fotográfica com cordão, pois em ambiente 

produtivo da fábrica não é permitido o uso do celular. Vale ressaltar, que nem todas as cargas 

foram acompanhadas pela equipe do Projeto. Isso por conflito de horários ou demandas da 

Fábrica. Para isso, o time SCRUM utilizou o check-list de recebimento das cargas (Anexo 1) e 

treinou os líderes de turno da Logística para preencher o documento e reportar por e-mail 

possíveis anomalias. Com isso, foi possível controlar as não-conformidades nos critérios de 

ocupação, amarração da carga, filme stratech, chapatex e avarias.  

Além disso, forneceu o acesso a planilha de controle do recebimento, na qual era 

registrado, por meio dos documentos de carga, os dados do total de pallets e tempo de descarga. 
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Nesse contexto, a coleta de dados quantitativos foi realizada por meio desses controles e os 

dados qualitativos foram obtidos com o check-list e entrevistas com os líderes da área. Dessa 

forma, a equipe SCRUM tinha fácil acesso aos indicadores de impacto no problema para 

discussão na proposta de melhorias e padronização.  

 

4.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS E PROPOSTA DE AÇÃO 

 Ao finalizar as ações propostas no primeiro sprint, o time SCRUM entregou uma base 

de dados quantitativa e qualitativa dos critérios de ocupação, organização e segurança da carga. 

Dessa forma, na primeira reunião foram definidas as ações mostradas no Quadro 4.3, com 

objetivo de entender e criar a carta de controle do Projeto. 

Quadro 4.3 - Definição das principais atividades no segundo sprint. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 A primeira ação do Quadro 4.3 foi definida pela equipe com objetivo de entender a 

variação na ocupação e nos tempos por carga, além de verificar se existem questões que não 

foram observados nas visitas. Após a análise dos dados, os layouts foram definidos pelo time 

(segunda atividade do Quadro 4.3), utilizando-se de discussões e feedbacks da área e 

transportadora responsável pelos carregamentos.  

A terceira atividade do Quadro 4.3 é definir com as fotos os principais pontos fora dos 

critérios mínimos de recebimentos e que colocavam a operação de descarga em risco. O 

principal problema destacado em todas as coletas foi a ausência de padrão a ser seguido durante 

o processo no Cross-Docking. Nesse sentido, durante uma visita um operador prensou os pés 

entre dois tambores ao tentar retirar uma caixa que estava muito alta no caminhão. Sendo assim, 

foi aberta uma investigação com o time de segurança para propor ações junto ao time de 

Logística e Planejamento. A partir disso, foi definido pela equipe técnica de Logística e 
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Segurança que as caixas no caminhão não poderiam ultrapassar 15 cm entre a última camada e 

o teto da carreta, devido ao alcance dos operadores de descarga.  

Com o segundo sprint finalizado, a equipe de Projeto se reuniu com o Product Owner e 

levou os produtos obtidos nas duas semanas de trabalho. Sendo eles, os critérios adotados na 

avaliação, registro fotográficos evidenciando os impactos na operação, conforme segue a Figura 

4.2 e a Figura 4.3. 

Figura 4.2 - Registro fotográfico de descarga (Foto 1). 

 

Fonte: Foto retirada pelo autor (2020). 
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Figura 4.3 - Registro fotográfico de descarga (Foto 2). 

 

Fonte: Foto retirada pelo autor (2020). 

As cargas da Figura 4.2 e da Figura 4.3 foram avaliadas com base nos critérios adotados 

no sprint 1 e evidenciados no Quadro 4.2. No Quadro 4.4, são apresentados alguns resultados 

encontrados nas análises feitas pelo time.  

Quadro 4.4 - Avaliação dos critérios pré-selecionados das cargas levadas de amostra. 

Critério Elemento Comentários 

Ocupação Registro fotográfico 
Baixo aproveitamento dos espaços vazios, critério de altura 

não respeitado e layout ruim. 
 

Segurança 

Amarração da carga 
Ausência de amarração nas cargas, pallets e caixas sem filme 

stratech e chapatex mal posicionado. 

 

Filme stratech  

Chapatex  

Organização 

Distribuição do peso 
Peso mal distribuído causando movimentos nas caixas, 

materiais abertos e avariados. 

 

Carregamento em geral  

Avarias  

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

A carga da Figura 4.2 e 4.3, representavam 38 e 39 pallets, respectivamente, o que é uma 

ocupação baixa, com base no esperado da transportadora de 48 pallets. Além disso, as cargas 

acima têm impacto direto no ciclo operacional da Logística, pois, ao chegar desta forma, torna-

se necessário remontar os materiais dentro da carreta, reorganizar e retrabalhar caixas, 



 
 Uso do SCRUM como Método Ágil para a Gestão de Projetos em Logística 

 

24 
 

aumentando os tempos de descarga. Além disso, há riscos envolvidos durante o 

descarregamento, tais como o operador ficar preso entre as cargas, lesões na coluna e braços 

por movimentos de alavanca em caixas no alto da carreta, cortes e escoriações durante a 

execução da tarefa devido à falta de padronização e organização do layout. 

Com base nas amostras retiradas na operação, a prioridade do time foi o método de 

montagem da carga na carreta. Para isso, foram propostos dois layouts, até obter o layout 

padrão, que selecionado pelo time de projeto para a consolidação das cargas, conforme mostra 

a Figura 4.4.  

Figura 4.4 - Vista lateral do layout ideal para montagem das cargas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).  

 

Um layout alternativo foi proposto, todavia não foi selecionado devido a sobreposição de 

tambores causar avaria nas caixas e um possível acidente na movimentação e descarga, a Figura 

4.5 evidencia tal o layout. 

Quadro 4.5 - Vista lateral do layout alternativo para montagem das cargas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).  

 

De acordo com a Figura 4.4, o layout escolhido contém diversos tipos de materiais, sendo 

eles caixas, sacarias, bombonas, tambores e pallets. Essa variedade de itens ocorre, pois, 194 

fornecedores entregam no centro de Cross-docking em São Paulo, conforme evidenciado na 

Figura 4.1. O layout proposto teve como objetivo orientar o transportador em como alocar os 
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materiais dentro da carreta e priorizar os critérios pré-estabelecidos. Com isso, pode-se 

melhorar a ocupação do espaço da carga, além da segurança dos materiais com amarrações 

adequadas, filme stratech para estabilização e chapatex entre as camadas. No layout proposto, 

destaca-se que a organização e distribuição do peso ocorre de forma uniforme dentro da carreta. 

Isto evita avarias e aumenta a qualidade, além de melhorar os tempos de descarga e segurança 

dos colaboradores.  

Com os produtos obtidos nos sprints, foi levado para reunião com o Product Owner, em 

que, com base no material o time de projeto, definiu a necessidade de padronizar o processo, 

por meio de um Procedimento Operacional Padrão (POP). Desta forma, caso seja contratada 

outra transportadora, o documento serve como um guia do padrão do processo, além de definir 

responsabilidades para o prestador de serviço, por meio de uma documentação formal, que é 

validada entre as empresas. Ou seja, a empresa contratante pode aplicar punições à 

transportadora, caso os critérios não sejam respeitados. Nesse contexto, o sprint 3 tinha o 

objetivo, construir um POP de fácil entendimento, visual e com critérios de montagem de carga 

definidos e validados por toda fábrica. 

 

4.5 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E VALIDAÇÃO 

 Com o feedback do Product Owner e orientação do Scrum Master, a Equipe de projeto, 

elaborou o POP chamado de “Procedimento de montagem de cargas do tipo consolidado”. O 

objetivo da equipe foi criar um documento detalhado, mas de fácil entendimento, para que os 

operadores de montagem de carga pudessem compreender claramente as instruções. Para 

garantir que o procedimento fosse seguido, definiu-se como exigência o registro fotográfico na 

saída das cargas do transportador e na chegada da fábrica. Caso os critérios de segurança, 

ocupação e organização não fossem respeitados, definiu-se que a carga seria devolvida e os 

custos de frete e da nova entrega seriam repassados para o transportador.  

 Como primeira ação para montar o documento, a equipe decidiu realizar uma reunião 

com toda a equipe de montagem de carga e com gestores da transportadora. Foi utilizado o 

mesmo material apresentado para o Product Owner, com objetivo de coletar a percepção 

também da equipe de montagem e iniciar o acompanhamento dos testes. Após a reunião, 

definiu-se algumas recomendações de montagem, de acordo com o layout proposto, que podem 

ser visualizados na Figura 4.5 e Figura 4.6. 
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Figura 4.5 - Amostragem de recebimento com o teste do layout (Foto 1). 

 

Fonte: Foto retirada pelo autor (2020). 

Figura 4.6 - Amostragem de recebimento com o teste do layout (Foto 2). 

 

Fonte: Foto retirada pelo autor (2020). 

Em geral, o layout gerou melhorias visuais significativas, em relação a distribuição da 

carga dentro da carreta, ocupação do veículo, segurança da carga e descarga e organização dos 
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materiais dentro do veículo. Como as primeiras cargas foram retiradas como amostra da reunião 

feita com a transportadora, são notórias as oportunidades de melhorias como altura da carga na 

carreta, melhor preenchimento dos espaços vazios, uso do chapatex e amarração dos primeiros 

materiais do carregamento.  

Assim, foi identificada a necessidade de mais um sprint junto a transportadora para 

desdobramento dos resultados encontrados e definição das prioridades. Outra reunião de 

projeto, foi realizada com o time de montagem de carga. O feedback da transportadora foi 

importante, pois auxiliou na observação das questões associadas ao carregamento. Assim, foi 

realizado uma última revisão dos requisitos antes da elaboração do documento. Os resultados 

obtidos com a padronização podem ser visualizados na Figura 4.7 e na Figura 4.8, com registros 

de antes e depois da adoção do padrão de montagem.  

Figura 4.7 - Amostragem de um recebimento antes da adoção do layout. 

 

Fonte: Foto retirada pelo autor (2020). 
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Figura 4.8 - Amostragem de um recebimento após a adoção do layout. 

 

Fonte: Foto retirada pelo autor (2020). 

Torna-se claro, portanto, as melhorias no carregamento como no uso do chapatex entre 

os materiais, sobreposição com amarração e segurança da carga, redução dos espaços livres do 

veículo e organização dos materiais no carregamento. Portanto, o modelo de carga (layout) foi 

definido como padrão a ser adotado no POP, que evidenciou a importância do uso chapatex, 

proteção do material com stratech, estabilização e amarração da carga, padronização no 

carregamento, importância da sobreposição correta no veículo e respeito ao critério de altura da 

carga. Além disso, os registros de cargas fora dos padrões foram inseridos no POP, com objetivo 

de dar visibilidade do que não fazer durante o carregamento. 

Com base nas informações coletadas e o layout proposto, os documentos foram 

disponibilizados para a transportadora e para operação de descarga da empresa. Como se trata 

de um documento interno que ainda é utilizado, não foi permitido a divulgação neste trabalho.  

Para obter os resultados, foram realizados quatro sprints com duração de um mês de 

projeto e coletado diariamente o feedback do Scrum Master e equipe de analistas, além de uma 

reunião com o Product Owner para comunicação sobre o Projeto e uma entrega final do 
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produto. Os principais resultados encontrados do método SCRUM, foi a interação direta com 

outras áreas da empresa, como Logística, Segurança e Qualidade, além de uma relação direta 

com o transportador. Com isso, nas reuniões diárias, eram discutidos os feedbacks dos 

envolvidos e reajustadas as prioridades do projeto. Nesse contexto, o método trouxe redução 

no tempo de entrega das atividades, respostas rápidas as mudanças e proximidade com a 

operação da fábrica, através das visitas realizadas de amostragem.  

 Para validação do uso do método, foi realizada uma pesquisa com toda a equipe de 

projeto, com objetivo de coletar a percepção dos usuários em relação ao uso do SCRUM. O 

modelo utilizado foi o emprego de questionários, com questões de múltipla escolha. Para todas 

as perguntas, definiu-se uma escala com pontuações de 1 (discordo totalmente), 2 (discordo 

parcialmente), 3 (não estou decidido), 4 (concordo parcialmente) e 5 (concordo totalmente). Ao 

todo foram entrevistadas sete pessoas, sendo cinco analistas da equipe de projeto, o Scrum 

Master e o Product Owner. Os resultados da percepção dos participantes estão descritos desde 

a Figura 4.10, na Figura 4.11, na Figura 4.12, na Figura 4.13, na Figura 4.14 e na Figura 4.15, 

de acordo com cada pergunta realizada. 

Figura 4.9 - Utilização do método SCRUM entre a equipe. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas obtidas (2021). 
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Figura 4.10 - Percepção sobre as reuniões diária do método. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas obtidas (2021). 

Figura 4.11 - Percepção sobre a redução do tempo nas entregas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas obtidas (2021). 
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Figura 4.12 - Percepção sobre a resposta rápida do método. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas obtidas (2021). 

Figura 4.13 - Percepção de entregas contínuas e incrementais. 

 

Elaborado pelo autor com base nas respostas obtidas (2021). 
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Figura 4.14 -Percepção do uso do feedback. 

 

Elaborado pelo autor com base nas respostas obtidas (2021). 

Com base nos resultados da Figura 4.10, cinco integrantes da equipe já tinham utilizado 

o SCRUM, o que facilitou o desenvolvimento do projeto e auxílio dos dois colaboradores que 

não tinham conhecimento. A percepção sobre as reuniões diárias (Figura 4.11), apresentou o 

pior resultado na avaliação. Após a coleta de dados, os entrevistados que não concordam foram 

consultados e a justificativa para a resposta foi a de que algumas reuniões não eram necessárias, 

devido o pouco tempo de uma entrega para outra. Uma sugestão dada pelos entrevistados foi a 

realização de reuniões a cada dois dias.  

Com relação às demais perguntas, os resultados da percepção sobre a redução nos tempos 

de entregas (Figura 4.12), a resposta rápida a mudanças (Figura 4.13), as entregas contínuas e 

incrementais (Figura 4.14) e uso do feedback para inspecionar o trabalho (Figura 4.15), 

apresentaram um resultado médio entre 4.7 até 4.86, em uma escala de 1 a 5. Assim, diante 

desta avaliação positiva em relação à percepção dos benefícios do método, a pesquisa conclui 

que o SCRUM apresentou melhorias na gestão de projetos e das entregas da equipe. Além disso, 

a aplicação gerou a entrega de um POP em um mês, que foi validado junto às partes interessadas 

e está sendo utilizado até os dias atuais.   

1

6

0 1 2 3 4 5 6 7

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

O uso do feedback com períodos curtos de tempo para inspecionar o trabalho e ajustar 

os processos é fundamental para o projeto?
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES 

Este trabalho teve como objetivo aplicar o método SCRUM em um problema real de 

logística e cadeia de suprimentos, com o intuito de obter melhorias no processo de montagem 

de cargas. Deste modo, a partir do uma pesquisa-ação e das etapas do SCRUM, foi possível 

gerir o projeto, por meio da análise e revisão dos dados e do planejamento de ações de melhoria. 

Ao longo do desenvolvimento do projeto, foi possível verificar sua contribuição para área de 

Logística, devido a interação entre o time de projeto com outras áreas e a transportadora 

responsável pelo transporte. Ao longo da investigação, destacam-se algumas vantagens da 

abordagem de projeto, como a interação direta com estes setores para a coleta de dados e análise 

dos dados no dia seguinte, pela equipe de projeto.  Acredita-se que isso trouxe sinergia para a 

equipe e resposta rápida as mudanças. Como a área de Planejamento exige o cumprimento de 

rotinas de programação em horários pré-estabelecidos, os participantes não poderiam dedicar 

muito tempo do seu dia-dia para tratar os problemas e propor soluções. Sendo assim, o modelo 

proposto, com atividades menores, compostas por visitas técnicas na área e elaboração de 

relatórios, geraram materiais que deram condições para tomar decisões e avançar nas etapas do 

projeto.  

Além disso, ao final do projeto, foi possível elaborar um documento que foi aceito na 

Gestão de Qualidade da Fábrica, onde passa por várias aprovações para ser divulgado para seus 

fornecedores e transportadoras. Até os dias atuais, o documento (POP), é amplamente utilizado 

pelas equipes de montagem e descarga. Além disso, este Procedimento Operacional Padrão 

serve como base para o treinamento de novos colaboradores que compõe as equipes, tanto da 

fábrica como no centro de Cross-Docking, para consulta e aprendizado sobre o tema. Com base 

nos objetivos propostos pelo trabalho, o estudo também propôs avaliar a percepção da equipe 

em relação ao método SCRUM. Destaca-se que o método já tinha sido utilizado anteriormente 

por 5 integrantes, todavia, na área nunca tinha sido aplicado. Os resultados obtidos sobre a 

percepção dos participantes e os comentários da liderança positivos, principalmente no que diz 

respeito à mudança na forma de pensar da equipe e de executar as atividades. Ao final da 

aplicação, obteve-se como sugestão a redução do número de reuniões semanais e avaliação a 

cada sprint da produtividade da equipe com esse novo modelo.  

Em relação aos carregamentos e a padronização do processo, como oportunidade para 

estudos futuros, sugere-se definir a cubagem dos itens das cargas, para avaliação da ocupação 

dentro do veículo, pois há diferentes tipos de densidade e pesos. Além disso, recomenda-se que 

o monitoramento do processo seja mantido, realizando os registros fotográficos, os check-list 
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propostos, além de auditorias de padrão de montagem por amostragem, conforme a quantidade 

de veículos a serem recebidos no mês. Também se recomenda a reciclagem, a cada 6 meses, 

das equipes treinadas devido à alta rotatividade dos colaboradores que trabalham na carga e 

descarga. 

Assim, conclui-se que este trabalho contribuiu com a melhoria das atividades da empresa 

estudada, bem como para o entendimento do emprego do método SCRUM como método ágil. 

Também foi possível demostrar sua aplicação em projetos e evidenciar suas etapas. A partir dos 

resultados obtidos, destaca-se que o conhecimento de uma equipe multidisciplinar combinado 

com informações e a colaboração de outras áreas, com interações, feedback e revisões 

contínuas, representam boas práticas para alcançar resultados promissores na gestão de 

projetos.   
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