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Resumo
$VRUJDQL]D©·HVSRVWDLVSDVVDPSRUJUDQGHVGHVDˋRVDWXDOPHQWHSRUFRQWDGDVVLJQLˋFDWLYDVPXGDQ©DV
QRPHUFDGRHPTXHDWXDP3DUDPDQWHUHPVHVXVWHQW£YHLV«SUHFLVRXWLOL]DUIRUPDVGHWUDEDOKRLQRvadoras. Nesse sentido o Scrum – termo com origem na expressão inglesa scrimmageTXHHPWUDGX©¥R
OLWHUDOVLJQLˋFDHVFDUDPX©DȟSRGHVHUXPDIRUPDGHSURGX]LUUHVXOWDGRVTXHY¥RDRHQFRQWURGHVVH
WLSRGHGHPDQGDGDVRUJDQL]D©·HVSRVWDLV1R6FUXPRWUDEDOKR«HPFRQMXQWRHFDGDPHPEURGHVHPSHQKDXPSDSHOHVSHF¯ˋFR'HQWUHDVFDUDFWHU¯VWLFDVGR6FUXPGHVWDFDPVHDˌH[LELOLGDGHGRVSUD]RV
HTXLSHVPHQRUHVUHYLV·HVIUHTXHQWHVFRODERUD©¥RHRULHQWD©¥RDRFOLHQWHQHJµFLRVHUHVXOWDGRV(VWD
SHVTXLVDDYDOLDDDSOLFD©¥RGR6FUXPQDJHVW¥RGHHTXLSHGHYHQGDVHPXPDHPSUHVDGRVHWRUSRVWDO
em Santa Catarina no trabalho de elaboração de ações de vendas analisando ainda o engajamento da
HTXLSHQRWUDEDOKR2P«WRGRXVDGRQDSHVTXLVD«DSHVTXLVDD©¥R1RTXHGL]UHVSHLWR¢DERUGDJHPH
DRVREMHWLYRVSURSRVWRVRSWRXVHSHODSHVTXLVDTXDOLWDWLYDHGHVFULWLYD2VLQVWUXPHQWRVGHFROHWDGH
GDGRVVHU¥RRVUHJLVWURVFRPDVREVHUYD©·HVGRSHVTXLVDGRUQRFRQWH[WRGHLQYHVWLJD©¥RGXUDQWHDDSOLFD©¥RGRWUDEDOKRHXPTXHVWLRQ£ULRUHVSRQGLGRSHORVVHLVSDUWLFLSDQWHV9HULˋFDVHTXHRScrum possui
HOHPHQWRVTXHFRQWULEXHPGHPDQHLUDVLJQLˋFDWLYDSDUDDVRUJDQL]D©·HVHVSHFLDOPHQWHSHODDSOLFD©¥R
GRVWU¬VSLODUHVTXHRFRPS·HDGDSWD©¥RWUDQVSDU¬QFLDHLQVSH©¥R$SDUWLUGDDSOLFD©¥RGHVVDIHUUDPHQWDREWHYHVHXPSODQRFRPD©·HVFRPHUFLDLVHODERUDGDVSHODHTXLSHHGLYLGLGDVGHDFRUGRFRPR
VHJPHQWRGHQHJµFLRVDTXHVHGHVWLQDYDPYLVDQGRDRDWLQJLPHQWRGRVUHVXOWDGRVFRPHUFLDLVDOPHMDGRV
SHODDOWDGLUH©¥RGDRUJDQL]D©¥R
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1 INTRODUÇÃO
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO
Nas últimas décadas houve muitas mudanças
no cenário empresarial. Nessa perspectiva, o
novo papel assumido pelas empresas tem se
efetivado em um cenário de extrema competição ditada pelas regras de um mercado basWDQWH GLQ¤PLFR FRP FRQVXPLGRUHV FDGD YH]
PDLV EHP LQIRUPDGRV H H[LJHQWHV UHTXHUHQGR
TXHDDWXD©¥RGDIRU©DGHYHQGDVWDPE«PVHMD
repensada.
O papel da força de vendas já vem sofrendo mudanças gradativas, especialmente nas últimas
décadas. Para Castro e Neves (2005) já existem
estudos em livros e artigos de vendas, além do
SUµSULR FRPSRUWDPHQWR HPSUHVDULDO TXH W¬P
mostrado um novo posicionamento do vendedor destacando transformações importantes na
ˋORVRˋDGHWUDEDOKR,VVRSRUTXHK£DOWHUD©·HV
em curso também no comportamento dos consumidores, levando-os a um grau de exigência
PXLWRPDLRUVREUHDVHPSUHVDV3DUDID]HUIUHQWHDLVVRDVRUJDQL]D©·HVTXHDWXDPQRYDUHMR
W¬P GLYHUVLˋFDGR RV SUµSULRV FDQDLV GH FRPXnicação e distribuição disponíveis aos consumidores. Esses fatores levam a área de vendas a
XPDLPSHULRVDQHFHVVLGDGHGHUHSHQVDUDVSUµSULDVDWLYLGDGHVHUHGHˋQLURVHXSDSHO
As empresas públicas, sejam elas totalmente
HVWDWDLVRXGHHFRQRPLDPLVWDTXHSRVVXHPR
Estado como controlador principal, também são
afetadas por esse novo cenário. Especialmente
DV RUJDQL]D©·HV SRVWDLV ȟ LQWHJUDQWHV GR VHtor público – têm sofrido, nos últimos tempos,
PXGDQ©DV VLJQLˋFDWLYDV FDXVDGDV HP ERD SDUWH SHOR DYDQ©R WHFQROµJLFR QDV FRPXQLFD©·HV

WUD]LGR SULQFLSDOPHQWH SHOD LQWHUQHW $ UHVpeito dessas mudanças, Parry (2012, p. 131)
assevera:
O papel primordial dos serviços postais, a
entrega de cartas, foi, em grande medida,
apropriado pelo telégrafo, telefone e, mais
recentemente, e-mail. Quase todas as formas de mensagens ou documentos são hoje
enviadas de modo mais rápido e barato em
formato eletrônico. Entretanto, assim como
a internet tira, ela também dá. O crescimento
incomensurável do volume de compras pela
UHGH UHTXHU XP PHLR GH ID]HU RV SURGXWRV
chegarem a seus compradores.

2XWUR DVSHFWR QR PHUFDGR SRVWDO TXH SRGH
VHU H[SORUDGR SDUD ID]HU IUHQWH ¢V DPHD©DV ¢
VXVWHQWDELOLGDGH GHOH « D GLYHUVLˋFD©¥R GH UHceitas. Por meio dela, muitas empresas desse
segmento decidiram passaram a atuar como
bancos, buscaram parcerias com empresas de
telefonia, atuam como apoio do Estado para
levar serviços públicos a populações mais distantes, etc. Portanto, a necessidade de buscar
novas formas de atuação no mercado torna-se
TXDVHXPDDOWHUQDWLYDLPSHULRVDSDUDDSUµSULD
sobrevivência, inclusive pensando-se de forma
GLIHUHQWH QD DERUGDJHP TXH D HTXLSH GH YHQGDVGHVVDVHPSUHVDVIDU£QRVPHUFDGRVHPTXH
RSHUDHQDTXHOHVHPTXHSUHWHQGHDWXDU
$JHVW¥RGDHTXLSHGHYHQGHGRUHVQRUPDOPHQte age para dar o direcionamento na busca dos
melhores resultados de vendas de uma organi]D©¥R3DUDFRQVHFX©¥RGHVVDDWLYLGDGHH[LVWHP
Y£ULDV IHUUDPHQWDV TXH SRGHP VHU DSOLFDGDV
na gestão de vendas, como o funil de vendas,
o mapa de oportunidades, a agenda produtiva,
dentre outras. Além disso, tem-se observado
TXHDWHQG¬QFLDQRV¼OWLPRVWHPSRVWHPVLGR
FDGD YH] PDLV R ȤHPSRGHUDPHQWRȥ GD HTXLSH
para a construção participativa das ações e o
DWLQJLPHQWRGRVUHVXOWDGRVGHPHWDVGHˋQLGDV
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nas estratégias apontadas pela alta direção da
RUJDQL]D©¥R
As empresas públicas, com característica de
presença em todos os municípios do Brasil e
TXHVHXWLOL]DPGHVVDHVWUXWXUDSDUDLQFUHPHQWDUDVYHQGDVQRVHJPHQWRGRYDUHMRUHTXHUHP
um grande envolvimento de seus vendedores
nas ações de vendas. Para conseguir esse envolvimento, têm surgido tendências de “cocria©¥Rȥ FXMD DSOLFD©¥R HP RUJDQL]D©·HV S¼EOLFDV
dão o tom da importância de se focar em olhares diferentes para buscar melhores resultados
GRVTXHRVDTXHOHVDOFDQ©DGRVDW«HQW¥R1HVVH
cenário, a aplicação de novas formas de gerenciar as ações de vendas pode ser uma alternativa interessante nessa direção.

comercial dos Correios em Santa Catarina avaOLDQGR VH LVVR SRGH DJLOL]DU H IDFLOLWDU D FRORcação em prática dessas ações e ainda engajar
PDLV D HTXLSH QD EXVFD SHOR LQFUHPHQWR QRV
resultados comerciais da empresa nesse estado.
2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 NOVAS ABORDAGENS NO GERENCIAMENTO DE
PROJETOS
Os estudos sobre gerenciamento de projetos
vêm apontando uma tendência de uso de novas
metodologias. Isso implica na discussão desse
conceito para se entender a aplicação de suas
ferramentas. Martins (2014, p. 10) conceitua o
gerenciamento de projetos como “[...]aplicação
do conhecimento, habilidades, ferramentas e
técnicas às atividades do projeto para atender
As empresas públicas possuem o dever de estar DRVVHXVUHTXLVLWRVȥ
sempre atuando estritamente de acordo com
DVOHLVHDVUHJUDVYLJHQWHV(PUD]¥RGLVVRDO- &DUYDOKRH5DEHFKLQL-U S WUD]HP
gumas ações de sucesso empregadas no setor ¢UHˌH[¥RDOJXPDVDERUGDJHQVFU¯WLFDVVREUHD
SULYDGRSRGHPQ¥RVHUHSHWLUHPRUJDQL]D©·HV condução do gerenciamento de projetos:
do setor público.
Apesar desse aspecto, novas ferramentas para
gestão de força de vendas como o Scrum têm
superado as barreiras colocadas, especialmente
pelo fato de trabalharem de maneira transparente, adaptável e com inspeção. Nesse sentido,
)RNLQD S DVVHYHUDTXHȤ>@HVWDPHtodologia já está a ser aplicada com sucesso por
RXWUDVHPSUHVDVDRPDUNHWLQJHFRQVHTXHQWHPHQWH¢)RU©DGH9HQGDVȥSRUTXHȤ>@WRUQDR
processo de reestruturação mais dinâmico e de
mais fácil integração nos processos e procedimentos já existentes na empresa.” Portanto, a
KLSµWHVHDVHUYHULˋFDGDQDSHVTXLVD«DFRQˋUmação do sucesso dessa aplicação.

Algumas abordagens críticas emergiram da
DWXD©¥RGHSURˋVVLRQDLVGD£UHDGHJHUHQFLDPHQWRGHSURMHWRVTXHQ¥RHQ[HUJDYDPYDORU
QD XWLOL]D©¥R GH PRGHORV SUHVFULWLYRV FXMD
abordagem de alguma forma engessava os
projetos. Uma dessas abordagens foi proposta no contexto de projetos de Tecnologia da
Informação (TI), conhecida como Manifesto
£JLO %(&. HW DO   TXH FULWLFDYD D EXrocracia exagerada na condução dos projetos,
WDQWRQRTXHFRQFHUQH¢GRFXPHQWD©¥RFRPR
no planejamento e controle.

Willians (2005 apud Carvalho e Rabechini Jr.
 DSRQWDQDGLUH©¥RGHTXHRVP«WRGRVGH
gerenciamento de projetos com características
ágeis têm se mostrado mais aderentes a projetos com estruturas mais complexas, incertos
O trabalho abordará a aplicação do Scrum ou mesmo com limitações de tempo. O Scrum é
na elaboração de ações para o planejamento
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aperfeiçoar a previsibilidade e o controle de
riscos.

um exemplo disso por ter características de um
método ágil.
2.2 SCRUM  ORIGEM E DEFINIÇÃO
O termo Scrum tem origem na língua inglesa.
De acordo com Meller, (2017), o Scrum em si tem
gênese na expressão inglesa scrimmageTXHHP
WUDGX©¥R OLWHUDO VLJQLˋFD HVFDUDPX©D (VVD SDODYUDFRQVWLWXLTXDOTXHUOXWDGHSHTXHQDVSURporções ou uma breve luta durante investida
PLOLWDU HQWUH SHTXHQRV JUXSRV GH VROGDGRV $
princípio, a aplicação do ScrumIRLXWLOL]DGDQR
U¼JEL 7UDWDYDVH GH XPD D©¥R RUJDQL]DGD SHlos desportistas. Ele consistia na construção de
XPDMRJDGDUHDOL]DGDSRUPHLRGDDJORPHUD©¥R
dos jogadores. Assim, oito jogadores de cada
WLPHˋFDYDPIUHQWHDIUHQWHHID]LDPXPHVIRU©RSDUDUHFXSHUDUDERODTXHVHHQFRQWUDYDQR
meio dessa aglomeração.

Para Schwaber e Sutherland (2016), a abordagem do Scrum SRU PHLR GH IUDPHZRUN UHHVtruturou a forma de trabalho dele, apoiado em
três pilares de controle de processo empírico:
transparência, inspeção e adaptação.
2.3 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE SCRUM
$HTXLSHScrum é dividida em três papéis principais. O primeiro deles, o Product Owner, segundo Silva (2016, p. 38), “é o responsável pelo
produto gerado pelo projeto.” Ele “[...] reúnese com o cliente e demais partes interessadas
SDUDGHˋQLURSURGXWRHHPVHJXLGDRREMHWLYR
HDVQHFHVVLGDGHVGHQHJµFLRGRFOLHQWHȥ
O segundo papel é o time de desenvolvimento.
6FKZDEHUH6XWKHUODQG  DˋUPDPTXHVH
WUDWDGHXPDHTXLSHGHSURˋVVLRQDLVUHVSRQV£YHLVSHODHQWUHJDGHXPDYHUV¥RTXHSRVVDVHU
usada como produto potencialmente pronto
QRˋQDOGHFDGDsprint. É delegada somente ao
time de desenvolvimento a possibilidade de inclusão de incrementos ao produto criado.

Schwaber e Sutherland (2016), elaboraram um
guia do Scrum TXH WURX[H DSOLFD©¥R GHOH SDUD
PDLV ˋQDOLGDGHV ,VVR GHX XPD DEUDQJ¬QFLD
muito maior, rompendo os limites iniciais estaEHOHFLGRVHPVXDGHˋQL©¥RSUHOLPLQDU$SDUWLU
disso, Schwaber e Sutherland (2016, p.3) dão à
GHˋQL©¥RGRScrum um conceito mais amplo:
-£RWHUFHLURSDSHOGDHTXLSHScrum é o Scrum
MasterTXHVHJXQGR6LOYD S «RȤUHVScrum « XP IUDPHZRUN HVWUXWXUDO TXH HVW£
sendo usado para gerenciar o desenvolvi- SRQV£YHOSRUJDUDQWLUTXHDVSU£WLFDVUHJUDVH
mento de produtos complexos desde o início teorias do framework SCRUM sejam seguidas e
de 1990. Scrum não é um processo ou uma aplicadas no transcorrer do projeto. Ele deve
W«FQLFD SDUD FRQVWUXLU SURGXWRV HP YH] GLV- agir como um facilitador do processo.”
VR«XPIUDPHZRUNGHQWURGRTXDOYRF¬SRGH
empregar vários processos ou técnicas. O
ScrumGHL[DFODURDHˋF£FLDUHODWLYDGDVSU£ticas de gerenciamento e desenvolvimento
GHSURGXWRVGHPRGRTXHYRF¬SRVVDPHOKRrá-las... é fundamentado nas teorias empíricas de controle de processo, ou empirismo. O
HPSLULVPR DˋUPD TXH R FRQKHFLPHQWR YHP
da experiência e de tomada de decisões baVHDGDVQRTXH«FRQKHFLGR2Scrum emprega
uma abordagem iterativa e incremental para

2.4 FASES DO SCRUM
$UHDOL]D©¥RGHXPSURMHWRQRScrumUHTXHUR
cumprimento de alguns eventos (fases). Eles
DFRQWHFHP SDUD FULDU XPD URWLQD H PLQLPL]DU
D QHFHVVLGDGH GH UHXQL·HV Q¥R GHˋQLGDV QR
Scrum. Todos eles são eventos time-boxed, ou
seja, acontecem com uma duração máxima. Por
H[HPSORTXDQGRXPFLFORGHWUDEDOKRFRPH©D
DGXUD©¥RGHOH«ˋ[DGDHQ¥RSRGHVHUUHGX]LGD
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ou aumentada. Os eventos seguintes podem
DFDEDUTXDQGRRSURSµVLWRGRDQWHULRU«DOFDQ©DGRSRVVLELOLWDQGRXPDTXDQWLGDGHDGHTXDGD
de tempo e não permitindo perdas no processo.
Para Schwaber e Sutherland (2016), no Scrum
cada fase é uma oportunidade de inspeções e
DGDSWD©·HVGHDOJR,VVRIDYRUHFHTXHRFRUUDP
averiguações e transparência de maneira criWHULRVD 4XDQGR Q¥R VH UHDOL]D TXDOTXHU XPD
GDV IDVHV K£ XPD SHUGD VLJQLˋFDWLYD QR SURcesso favorecendo a redução da transparência
e a perda de oportunidade para inspecionar e
adaptar.
2.4.1 SPRINT
A sprint«GHˋQLGDFRPRFDGDFLFORGHWUDEDOKR
para desenvolvimento de um produto. Segundo
Silva (2016), ela é composta por uma reunião
de planejamento, reuniões diárias, o trabalho
de desenvolvimento, uma revisão da sprint e a
retrospectiva dela.

HVVDIDVH«DHTXLSHTXHSDVVDDGHOLEHUDUVREUH
XPSODQRGHH[HFX©¥RGRVLWHQV$VVLPTXHDV
WDUHIDVV¥RGHˋQLGDVHODVSRGHPVHUUHSUHVHQWDGDVHRUJDQL]DGDVHPXPDSprint Backlog.
1RˋQDOGHFDGDsprint é feita uma reunião de
revisão para inspecionar o incremento e adaptar o Backlog do Produto se necessário. De acordo com Schwaber e Sutherland (2016), durante
essa reunião, o time Scrum e as partes interesVDGDVFRODERUDPVREUHRTXHIRLIHLWRQDsprint.
Com base nisso, os participantes contribuem
FRPDVSUµ[LPDVDWLYLGDGHVSDUDRWLPL]DUYDORU
É uma reunião informal e destina-se principalmente a promover a colaboração.

3RUˋP«UHDOL]DGDDUHXQL¥RGHUHWURVSHFWLYD
1HOD6LOYD S PDQLIHVWDTXH«ȤDRSRUtunidade de os membros apontarem aspectos positivos e negativos no desenvolvimento
de uma sprint. Em seguida, é criado um plano
para implementar possíveis melhorias para as
3DUD +LFNV H )RVWHU   HP FDGD LQ¯FLR GH sprints futuras.”
sprint GR SURMHWR GHYH VHU UHDOL]DGD XPD UHXQL¥RGHSODQHMDPHQWRGHVWDQDTXDO«SURJUD- 2.5 ARTEFATOS DO SCRUM
mada toda atividade a ser desenvolvida durante Os artefatos do ScrumGL]HPUHVSHLWRDRWUDEDRSHU¯RGRGHˋQLGR1HVVHPRPHQWRRProduct lho ou ao valor para se chegar à transparência
Owner LQIRUPD ¢ HTXLSH GH GHVHQYROYLPHQWR e às oportunidades para inspeção e adaptação.
TXDLV RV LWHQV GR Product Backlog deverão ser Segundo Schwaber e Sutherland (2016), eles
entregues durante a sprint $SµV GHˋQLGRV RV são projetados com o objetivo de dar maior
LWHQVDHTXLSHGHGHVHQYROYLPHQWRWUDEDOKDU£ WUDQVSDU¬QFLD GRV SRQWRV FKDYH GH PRGR TXH
na estimativa do recurso (esforço) necessário ˋTXHFODURSDUDWRGRVDFRPSUHHQV¥RGHWRGRV
SDUDUHDOL]DUFDGDXPGHOHVID]HQGRXVRGDXQL- os artefatos.
dade de medida conhecida por Story PointsTXH 2.5.1 BACKLOG DO PRODUTO
são uma forma de mensurar o esforço neces- O BacklogGR3URGXWRQDGDPDLV«GRTXHXPD
sário para implementar uma atividade. A partir UHOD©¥R GLVSRVWD GH IRUPD RUGHQDGD GDTXLOR
da média de Story Points entregues nas últimas TXH GHYH HVWDU SUHVHQWH QR SURGXWR 6DEEDJK
sprints H QD TXDQWLGDGH GH SRQWRV DWULEX¯GRV S GHˋQH
aos itens atuais, chega-se então à conclusão
GHTXDLVLWHQVSRGHU¥RVHUHQWUHJXHVGHQWURGR O Product Backlog « XPD OLVWD GH WXGR TXH VH
SHU¯RGRGHWHUPLQDGRGHWHPSRGD6SULQW$SµV DFUHGLWD TXH VHU£ GHVHQYROYLGR SHOR 7LPH GH
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2.6 SCRUM EM VENDAS
A aplicação do Scrum em áreas diversas de projetos é recente e apesar de ter nascido na indústria de desenvolvimento de software conforme
já apontado, pode ser aplicado em outras áreas
QDV TXDLV XP JUXSR GH SHVVRDV QHFHVVLWH WUDO Product Backlog contém as necessidades ou balhar juntas para atingir um objetivo comum,
REMHWLYRV GH QHJµFLRV GRV FOLHQWHV GR SURMHWR de maneira incremental, interativa, simples e
e demais partes interessadas e podem conter adaptável.
PHOKRULDV D VHUHP UHDOL]DGDV QR SURGXWR FRUUH©·HV GH SUREOHPDV TXHVW·HV W«FQLFDV SHV- Na área de vendas vem sendo experimentado
TXLVDVTXHIRUHPQHFHVV£ULDVHWF$VVLPWXGRR como uma forma de tornar parte do procesTXHSRGHYLUDVHUGHVHQYROYLGRSDUDVHDOFDQ- so de vendas ou até mesmo a totalidade dele
çar a Visão do Produto é adicionado como um FRP XPD HVWUXWXUD GH SURMHWR )RNLQD  
PDQLIHVWD TXH R Scrum é uma ferramenta deLWHPGR3URGXFW%DFNORJ
VHQKDGDSDUDXWLOL]D©¥RQDJHVW¥RGLQ¤PLFDGH
1D FRPSRVL©¥R GRV LWHQV GR %DFNORJ GR projetos e no desenvolvimento de softwares
3URGXWR RV TXH HVW¥R QR WRSR GD OLVWD SUHFL- ágeis. Ele surge da necessidade de uma abordasam ser mais claros e com muito mais detalhes gem mais fundamentada na realidade humana
GRTXHDTXHOHVGHRUGHPPDLVEDL[D6HJXQGR e na realidade do desenvolvimento de um proSchwaber e Sutherland (2016), os itens do GXWR $SRQWD DLQGD TXH D DSOLFD©¥R GR Scrum
%DFNORJ GR 3URGXWR TXH RFXSDU¥R R GHVHQYRO- tem apresentado bons resultados por levar a
YLPHQWRQDSUµ[LPDSprintV¥RPDLVGHˋQLGRV uma melhora na comunicação, ao aumento da
ID]HQGRFRPTXHWRGRVSRVVDPHVWDUDFDEDGRV transparência, à capacidade de adaptação a fadentro do time-boxed da sprint. Com isso, eles tores externos inesperados, entre outros.
já estariam preparados para seleção no planejamento da sprintGHPDQHLUDTXHHVVHVLWHQV De acordo com Salema (2015), a aplicação da
do BacklogGR3URGXWRSDVVDULDPDDGTXLULUXP metodologia Scrum IDFLOLWD D RUJDQL]D©¥R GRV
grau de transparência por meio de atividades objetivos e, principalmente, o cumprimento
GRVSUD]RV3RUFRQWDGLVVRDMXGDDWUDWDUPXGHUHˋQDPHQWR
danças de forma natural. Em vendas, normal2.5.2 BACKLOG DA SPRINT
PHQWHDVPHWDVV¥RGHˋQLGDVFRPEDVHQRTXH
O Backlog da Sprint é um conjunto de itens do se consegue enxergar analisando fatores exterBacklog do Produto selecionados para a sprint. nos e internos para uma empresa.
6DEEDJK   GHˋQH HVVH FRQMXQWR FRPR
DTXHOHHVFROKLGRSHORWLPHGHGHVHQYROYLPHQ- 2.7 O PAPEL DA FORÇA DE VENDAS
to com anuência e conforme ordenamento do Nos últimos anos vêm ocorrendo mudanças no
Product Owner(OH«XPDSUHYLV¥RGDTXLORTXH papel da força de vendas e isso tem interferido
os membros do time de desenvolvimento po- QR FRQWH[WR GD QHFHVVLGDGH TXH DV RUJDQL]Dções possuem para tornarem-se sustentáveis.
GHPHQWUHJDUQDTXHODsprint.
Desenvolvimento no decorrer do projeto. Em
FDGDPRPHQWRHVVDOLVWD«DWXDOL]DGDRUGHQDda de acordo com a importância para os clientes do projeto e possui apenas o nível de detaOKHVTXH«SRVV¯YHOGHVHWHU
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'HDFRUGRFRP.RWOHU DSXG)RNLQD observadores compartilhem um mesmo entenp. 131):
GLPHQWRGRTXHHVW£VHQGRYLVWR
...a antiga ideia da Força de Vendas baseavaVHQDFRQYLF©¥RGHTXHRVXFHVVRSDVVDYDSHOD
tarefa repetitiva e exausta de «vender, vender
e vender». O foco principal incidia sobre o
SURGXWRHVREUHDVTXDQWLGDGHVYHQGLGDV FI
Kotler, 2002: 301). Mais tarde, e devido ao auPHQWRVLJQLˋFDWLYRGHRIHUWDHGDFRQFRUU¬Qcia, a estratégia mudou de foco e passou a ser
orientada para o cliente, e não para o produto (cf. ibid.: 301). A Força de Vendas serve de
elo de ligação [sic] entre a empresa e o cliente absorvendo as informações fundamentais
sobre clientes, mercados e concorrentes (cf.
ibid.: 300). Neste sentido, a Força de Vendas
pode revestir-se de uma importância fundaPHQWDO Q¥R Vµ SDUD D DQJDULD©¥R GH QRYRV
FOLHQWHVPDVWDPE«PSDUDDVXDˋGHOL]D©¥R
e concomitante aumento de competitividade
no mercado.

&RPRIRUPDGHUDWLˋFDUDLPSRUW¤QFLDGDIRU©D
de vendas, é fundamental deixar claro para ela
TXDO«RSDSHOGHODHRTXHHODUHSUHVHQWDSDUD
DRUJDQL]D©¥R1HVVHVHQWLGR6SLURet al, (2009,
S DVVHYHUDPTXH
$LPSRUW¤QFLDGDIRU©DGHYHQGDVVDEHURTXH
se espera dela e de saber enfrentar diferentes
situações vai além da melhoria no desempeQKR 3HVTXLVDV WHP GHPRQVWUDGR >VLF@ TXH
TXDQGR YHQGHGRUHV W¬P XP HQWHQGLPHQWR
claro de seus papéis, não são apenas seus deVHPSHQKRV TXH DXPHQWDP D VDWLVID©¥R GR
WUDEDOKRDXPHQWD¢PHGLGDTXHDSURSHQV¥R
para deixa-lo [sic] diminui.

$O«PGDWUDQVSDU¬QFLDDSUHVHQWHSHVTXLVDXWLOL]RXRScrum devido a outro importante pilar,
a adaptação. Levou-se em conta ainda outros
dois fatores: o primeiro foi a aplicação em um
trabalho de construção e execução de ações de
vendas e o segundo, foi justamente a incipiente
aplicação desse framework na área de vendas.
3 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA
$GHˋQL©¥RGDPHWRGRORJLDQDIDVHGDLQYHVWLJD©¥R«LPSRUWDQWHSRLVSRUPHLRGHOD«TXHVH
GHFLGHFRPRVHU£UHDOL]DGRRSURFHVVRLQYHVWLJDWLYRGHXPSUREOHPDHDLGHQWLˋFD©¥RGHP«WRGRV H GH WLSRV GH SHVTXLVD PDLV DGHTXDGRV
para a situação.
0RUHVL  HQVLQDTXHDSHVTXLVD«XPFRQjunto de ações colocadas para se chegar à solu©¥R GH XP SUREOHPD H TXH WHP SRU EDVH SURcedimentos racionais e sistemáticos. Gil (1999,
apud MORESI 2003, p. 8) a conceitua como um
“processo formal e sistemático de desenvolviPHQWRGRP«WRGRFLHQW¯ˋFR2REMHWLYRIXQGDPHQWDOGDSHVTXLVD«GHVFREULUUHVSRVWDVSDUD
problemas mediante o emprego de procediPHQWRVFLHQW¯ˋFRVȥ

Diante desses conceitos, a presente investiga©¥R FDUDFWHUL]DVH TXDQWR ¢ QDWXUH]D FRPR
SHVTXLVDDSOLFDGDSRLVWHPDˋQDOLGDGHGHJHrar soluções a um problema concreto, sendo
O entendimento do novo papel da força de D SHVTXLVDD©¥R P«WRGR XWLOL]DGR 7KLROOHQW
vendas evidencia uma forte relação com um (1985, apud*,/S GL]TXHSHVTXLVDDdos pilares do ScrumTXH«DWUDQVSDU¬QFLDQD ção é:
TXDO DVSHFWRV UHOHYDQWHV GR SURFHVVR GHYHP
>@XP WLSR GH SHVTXLVD FRP EDVH HPS¯ULFD
estar visíveis aos responsáveis pelos resultados.
TXH « FRQFHELGD H UHDOL]DGD HP HVWUHLWD DVsociação com uma ação ou com a resolução
Para Schwaber e Sutherland (2016), a transGHXPSUREOHPDFROHWLYRHQRTXDORVSHVTXLSDU¬QFLD UHTXHU QHFHVVDULDPHQWH DVSHFWRV
sadores e participantes representativos da
GHˋQLGRV SRU XP SDGU¥R FRPXP SDUD TXH RV
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situação ou do problema estão envolvidos de
modo cooperativo ou participativo.

4XDQWR¢DERUGDJHPGRSUREOHPDDSHVTXLVD
SRGHVHUFODVVLˋFDGDHPTXDOLWDWLYDHTXDQWLWDWLYD&RQIRUPH=DQHOOD  DSHVTXLVDTXDOLWDWLYD«DTXHODTXHVHIXQGDPHQWDSULQFLSDOPHQWH HP DQ£OLVHV TXDOLWDWLYDV -£ D SHVTXLVD
TXDQWLWDWLYD « DTXHOD TXH VH FDUDFWHUL]D SHOR
emprego de instrumentos estatísticos, tanto na
FROHWD TXDQWR QR WUDWDPHQWR GRV GDGRV 2 HVWXGRHPTXHVW¥RFDUDFWHUL]DVHFRPRTXDOLWDWLYRSRUEXVFDUYHULˋFDUVHDDSOLFD©¥RGRScrum
no desdobramento das ações do planejamento
comercial dos Correios em Santa Catarina pode
DJLOL]DU H IDFLOLWDU D FRORFD©¥R HP SU£WLFD GHVVDV D©·HV H SRU FRQVHTX¬QFLD DXPHQWDU RV UHsultados comerciais da empresa nesse estado.
-£ HP UHOD©¥R DRV REMHWLYRV DV SHVTXLVDV SRGHPVHUFODVVLˋFDGDVHPH[SORUDWµULDVGHVFULtivas e explicativas. Para esse estudo adotou-se
a descritiva.
Os instrumentos de coleta de dados precisam
HVWDUGLUHWDPHQWHYLQFXODGRVDRVREMHWLYRVTXH
D SHVTXLVD SUHWHQGH DOFDQ©DU 'H DFRUGR FRP
0RUHVL   RV PDLV XWLOL]DGRV V¥R D REVHUYD©¥R D HQWUHYLVWD R TXHVWLRQ£ULR H R IRUPXO£ULR 1HVWH WUDEDOKR FLHQW¯ˋFR RV LQVWUXPHQWRVGHFROHWDGHGDGRVIRUDPXPTXHVWLRQ£ULR
respondido pelos participantes e a observação
do processo de desdobramento das ações do
planejamento comercial registradas pelo pesTXLVDGRUGXUDQWHDVLQWHUD©·HVQRFRQWH[WRGH
investigação.
$ DSOLFD©¥R GD SHVTXLVD IRL UHDOL]DGD WHQGR
SRU EDVH  GLUHFLRQDGRUHV GHˋQLGRV SHOR GHpartamento de vendas no plano de vendas da
HPSUHVDSDUDHTXHGHYHULDPQRUWHDUDV
D©·HV GD £UHD FRPHUFLDO &RPR DV GLUHWUL]HV

desses direcionadores eram bastante amplas,
pois eles deveriam ser aplicados em âmbito nacional, optou-se por reunir a força de vendas,
apresentando os direcionadores e propondo à
HTXLSHDHODERUD©¥RGHLGHLDVVREUHFRPRDERUdar os clientes alvo de acordo com cada direcionador, levando-se em conta os recursos disSRQ¯YHLVSHODHTXLSHDSOLFDQGRDPHWRGRORJLD
ágil Scrum.
$ SDUWLU GD¯ IRL FRPSRVWD D HTXLSH Scrum. O
Product OwnerTXHIRLXPFRODERUDGRUGD£UHD
GHSODQHMDPHQWRGHYHQGDVˋFRXUHVSRQV£YHO
SRU H[SODQDU ¢ HTXLSH DTXLOR TXH GHYHULD VHU
entregue, ou seja, um plano com ações comerciais para o ano de 2018. O time de desenvolvimento foi composto pelos seis integrantes da
HTXLSHGHYHQGDV-£RScrum Master foi um dos
FRPSRQHQWHV GD HTXLSH GH JHVW¥R GH YHQGDV
FXMDIXQ©¥RIRLLGHQWLˋFDUMXQWRDRVGHPDLVVH
havia obstáculos durante as sprints, buscanGR VXSHUDORV $O«P GLVVR ˋFRX GHFLGLGR TXH
o Backlog do produto everia ser formado pelo
conjunto das ações comerciais para cada direcionador presente no plano de vendas e dali em
GLDQWHVHULDUHDOL]DGDDsprint.
Durante as reuniões de planejamento da sprint
ˋFRX GHˋQLGR FRP R Product Owner TXH FDGD
reunião diária abordaria um direcionador na
TXDO FDGD LQWHJUDQWH GD HTXLSH SRGHULD FRQtribuir com uma ou mais ideias para implePHQWD©¥RGHD©·HVFRPHUFLDLVUHODWLYDV¢TXHOH
GLUHFLRQDGRUMXQWRDRVFOLHQWHVDOYRHQRˋQDO
HODVVHULDPFRQVROLGDGDV$O«PGLVVRˋFRXGHOLQHDGR SHOD HTXLSH TXH R WUDEDOKR VHULD UHDOL]DGRHPXP¼QLFRFLFOR2Backlog da Sprint
era formado pelas tarefas de construção das
ações para cada direcionador e estruturadas
QR IRUPDWR GH UHVSRVWD ¢V SHUJXQWDV R TXH
ID]HUSRUTX¬RQGHSRUTXHPTXDQGRFRPR
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ID]HUHTXDQWRFXVWDULDWRGDVGLVSRVWDVHPXP
framework1RˋQDOGDsprintIRLUHDOL]DGDXPD
sprint review QD TXDO WRGDV DV LGHLDV GR JUXSR
eram consolidadas pelo Scrum Master e analisaGRFRPDHTXLSHDTXLORTXHGDULDFHUWRHRTXH
poderia ser melhorado, obedecendo ao critério
GH DSOLFDELOLGDGH GXUDQWH R SHU¯RGR GHˋQLGR
SHOR GHSDUWDPHQWR GH YHQGDV HP TXH D D©¥R
deveria ser colocada em prática. Os aspectos
positivos e negativos do trabalho e as percepções a respeito da importância deste e de sua
SDUWLFLSD©¥RQRSURFHVVRGHGHˋQL©¥RGHD©·HV
de vendas seriam medidos com a aplicação de
XP TXHVWLRQ£ULR GH RLWR SHUJXQWDV HP UHXQL·HV GH UHWURVSHFWLYD FRP D HTXLSH (OHV WDPbém foram instados a avaliar o uso do Scrum. O
SHVTXLVDGRUHUDDJHQWHSDUWLFLSDQWHDWLYRSRLV
WDPE«PFRQWULEX¯DFRPLGHLDVHID]LDREVHUYDções sobre o andamento dos trabalhos de acordo com a proposta da metodologia.

trabalho do grupo consistiu na elaboração de
um plano de ação para aplicação dos direcionaGRUHVFRPHUFLDLVGHˋQLGRVQRSODQRGHYHQGDV
GD(PSUHVDXWLOL]DQGRRScrum.
8P DVSHFWR LQLFLDO TXH IRL GHPRQVWUDGR SHOD
HTXLSH GH PDQHLUD JHQHUDOL]DGD IRL R TXDVH
total desconhecimento da metodologia Scrum.
2EVHUYRXVH TXH R JUXSR GH YHQGHGRUHV Q¥R
VDELDTXDLVHUDPDVHWDSDVGHWUDEDOKRHFRPR
elas seriam desenvolvidas. Com isso, foi necesV£ULRID]HUXPDDERUGDJHPLQLFLDOWUD]HQGRDV
GHˋQL©·HV GR Scrum H RV P«WRGRV TXH VHULDP
XVDGRVDSDUWLUGRVSUHFHLWRVGHOHQDUHDOL]D©¥R
dos trabalhos.

Outro ponto observado nessa primeira abordaJHP IRL TXH D HTXLSH GHPRQVWURX FHUWR HQWXVLDVPRDRVDEHUTXHIDULDSDUWHGDFRQVWUX©¥R
GDTXHOHWUDEDOKRHWDPE«PPXLWDFXULRVLGDGH
de saber como o Scrum seria aplicado. Em certa
1R ˋQDO GD FRQVROLGD©¥R IRL FRQVWUX¯GR XP medida, esses fatores favoreceram o rápido enSODQR GH D©¥R FRP DV LGHLDV GD HTXLSH SDUD tendimento de como se daria o funcionamento
aplicar o plano de vendas junto à carteira de do ScrumGXUDQWHDUHDOL]D©¥RGDVWDUHIDV
clientes de cada integrante da força de vendas. 9HULˋFRXVHXPRXWURHOHPHQWRQHVVDSULPHLUD

SDUWH GRV WUDEDOKRV TXH SRGHULD FRPSURPHWHU
DUHDOL]D©¥RGDSHVTXLVD$OJXQVLQWHJUDQWHVGD
HTXLSH PDQLIHVWDUDP UHVLVW¬QFLD ¢ DSOLFD©¥R
do Scrum SDUD UHDOL]D©¥R GR WUDEDOKR SURSRVWRFRPDOHJD©¥RGHTXHQ¥RKDYLDWHPSRSDUD
participação nas reuniões programadas. Para
usar o tempo de maneira mais racional possível, as reuniões diárias começaram a ser reaOL]DGDV QD SDUWH GD PDQK¥ &RQWXGR DOJXPDV
UHXQL·HVWLYHUDPTXHVHUUHDOL]DGDV¢WDUGHSRU
FRQWDGDDGHTXD©¥RGHDJHQGDVHREVHUYRXVH
TXH DSHVDU GH VHUHP UHDOL]DGDV FXPSULQGR R
tempo estabelecido, os resultados não foram
4 RESULTADOS
$ SULPHLUD SDUWH GD SHVTXLVD YHUVRX VREUH DV VDWLVIDWµULRV SRUTXH D SURGXWLYLGDGH ˋFRX
REVHUYD©·HV GR SHVTXLVDGRU GXUDQWH D DSOLFD- DEDL[RGRUHQGLPHQWRGDVUHXQL·HVUHDOL]DGDV
ção do ScrumMXQWR¢HTXLSHGHYHQGHGRUHV2 SHODPDQK¥ID]HQGRFRPTXHIRVVHUHWRPDGRR
2XQLYHUVRGHVWDSHVTXLVDIRLOLPLWDGR¢HTXLSH
GHYHQGHGRUHV$VVLVWHQWHV&RPHUFLDLV,,,TXH
atendem clientes pessoas jurídicas de uma empresa do setor postal em Santa Catarina, classiˋFDGRVFRPR%URQ]HH(PSUHVDULDOGHDFRUGR
com a política comercial vigente da empreVD $ GHˋQL©¥R GD DPRVWUD QHVWD SHVTXLVD IRL
de caráter não-probabilístico intencional, por
HQWHQGHU TXH D HVFROKD GRV VXMHLWRV FRQVWLWXL
fontes precisas de informação, devido às caracWHU¯VWLFDVGHˋQLGDVSHORSHVTXLVDGRU
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horário da manhã para a continuidade das reuQL·HV&RPLVVRQ¥RVµKRXYHJDQKRQRWHPSR
ˋQDO GH WRGR WUDEDOKR PDV D TXDOLGDGH WDP
E«PHYROXLX$HTXLSHDFDGDGLDGHDSOLFD©¥R
FRQVHJXLDUHDOL]DURVWUDEDOKRVGHˋQLGRVSDUD
RSHU¯RGRFRPXPIRFRFDGDYH]PDLRUQDSUR
posta de trabalho. Nesse momento foi importante também a participação do Scrum Master
ouvindo as sugestões do grupo e adaptando o
trabalho na direção mais assertiva. ObservouVHXPIRFRPDLRUGDHTXLSHQDHODERUD©¥RGDV
ações comerciais previstas para cada reunião.
Por meio da aplicação do Scrum, dos 14 direFLRQDGRUHVFRPHUFLDLVGHˋQLGRVSHORSODQRGH
YHQGDVDHTXLSHGHYHQGHGRUHVJHURXD©·HV
comerciais para serem implementadas no decorrer do ano de 2018 de acordo com o cronoJUDPDGHˋQLGRQRSODQHMDPHQWRGHFDGDD©¥R

ȩ Pouco
ȩ Médio
ȩ Alto
ȩ Muito alto
1R WRFDQWH ¢ SULPHLUD TXHVW¥R TXH DERUGRX
sobre a participação da força de vendas no
planejamento das ações comerciais, todos os
respondentes manifestaram posicionamento a
IDYRUGHTXHRVLQWHJUDQWHVGDIRU©DGHYHQGDV
participem das ações de planejamento.

2V SDUWLFLSDQWHV GD SHVTXLVD WDPE«P IRUDP
TXHVWLRQDGRV VREUH D UHOHY¤QFLD GH XWLOL]DU
novas abordagens no desenvolvimento da atiYLGDGHGHYHQGDV1HVWDTXHVW¥RGRVUHV
pondentes apontaram muito alta a relevância
de usar novas formas de trabalho como o Scrum
O acompanhamento das ações previstas para QD DWLYLGDGH GH YHQGDV H  FRQVLGHUDUDP
serem implementadas durante o primeiro se- alto nível de relevância.
PHVWUHGHDSRQWRXTXHGHODVIRUDP
FRORFDGDV HP SU£WLFD SHOD HTXLSH 0HVPR DV *U£ˋFRȟQuestão 2. Relevância do uso de novas
abordagens em vendas - Correios
VLPLVVRSHUPLWLXDWHQGHUDGRVGLUHFLR
nadores comerciais do plano de vendas da empresa no período avaliado.
1DVHJXQGDSDUWHGDSHVTXLVDIRLDSOLFDGRXP
TXHVWLRQ£ULR ¢ HTXLSH SRU PHLR GR TXDO EXV
cou-se evidenciar a percepção deles em relação
DRVVHJXLQWHVDVSHFWRVSDUWLFLSD©¥RGDHTXLSH
de vendas na elaboração de um plano de ações
comerciais, uso de abordagens inovadoras na
atividade de vendas, conhecimento do Scrum,
aderência do Scrum à atividade de vendas e a
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018
UHVSHFWLYD DSOLFD©¥R GHVWH 2 TXHVWLRQ£ULR IRL
elaborado tendo um total de oito perguntas (P UHOD©¥R DR JUDX GH FRQKHFLPHQWR GD HTXL
fechadas e de múltipla escolha com a seguinte pe sobre metodologias ágeis como o Scrum, o
escala de respostas:
UHVXOWDGRFRQˋUPRXDREVHUYD©¥RGDSULPHLUD
SDUWH GD SHVTXLVD RX VHMD  UHVSRQGHUDP
ȩ Muito pouco
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TXHWLQKDPXLWRSRXFRFRQKHFLPHQWRGRScrum $HTXLSHGHYHQGHGRUHVIRLTXHVWLRQDGDVREUH
HLQIRUPDUDPWHUSRXFRFRQKHFLPHQWR
a aderência da metodologia ágil Scrum à realidade comercial de uma empresa pública. Para
*U£ˋFRȟQuestão 3. Avaliação do grau de conhecimento
HVVH WHPD  UHVSRQGHUDP TXH HOD « SRXFR
da equipe sobre metodologias ágeis
DGHUHQWHGLVVHUDPTXHDDGHU¬QFLD«DOWD
HTXH«PXLWRDOWD
*U£ˋFRȟ4XHVW¥R$GHU¬QFLDGDPHWRGRORJLD£JLO
SCRUM à realidade comercial nos Correios

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018

2XWUD DYDOLD©¥R UHTXHULGD MXQWR DRV SDUWLFL
pantes foi sobre a aplicação da metodologia
ágil Scrum na atividade de vendas. Nas resposFonte: Elaborado pelo autor, 2018
WDV GRV YHQGHGRUHV YHULˋFRXVH TXH  UHV
SRQGHUDP TXH D DSOLFD©¥R GHVVD PHWRGRORJLD O uso do Scrum na elaboração de um plano de
HP YHQGDV VHULD P«GLD -£ SDUD  HOD VHULD D©¥R SDUD DSOLFD©¥R GR SODQR GH YHQGDV GHˋ
nido pelo departamento gestor foi levado para
DOWDHQTXDQWRHQWHQGLDPVHUPXLWRDOWD
DYDOLD©¥RGRVSDUWLFLSDQWHV1HVVHTXHVLWR
*U£ˋFRȟQuestão 4. Aplicação da metodologia ágil
PDQLIHVWDUDPTXHDDSOLFD©¥R«PHGLDQD
SCRUM em vendas
UHVSRQGHUDPTXH«DOWDHLQIRUPDUDPTXH
a aplicação do Scrum é muito alta.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018
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*U£ˋFRȟQuestão 6. Aplicação do Scrum na elaboração
do plano de ação

respondentes, o Scrum pouco contribuiria na
promoção de novas ações para o atingimento
GDVPHWDVGLVVHUDPTXHDFRQWULEXL©¥RVH
ULDPHGLDQDUHVSRQGHUDPTXHVHULDDOWDH
PXLWRDOWD
*U£ˋFRȟQuestão 8. Aplicação do Scrum na promoção de
novas ações para o atingimento das metas

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018

2XWUD TXHVW¥R OHYDGD SDUD FRQVXOWD IRL VH D
aplicação da metodologia ágil Scrum promove
D JHUD©¥R GH LGHLDV LQRYDGRUDV 3DUD  GRV
respondentes a geração de ideias inovadoras
VHULD PXLWR DOWD  PDQLIHVWDUDP VHU DOWD
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018
H  UHVSRQGHUDP TXH D SURGX©¥R GH LGHLDV
5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
inovadoras com o uso do Scrum seria média.
2V UHVXOWDGRV GD SULPHLUD SDUWH GD SHVTXLVD
*U£ˋFRȟQuestão 7. Aplicação do Scrum na geração de
HYLGHQFLDUDPDDFHLWD©¥RGDHTXLSHHPUHOD©¥R
ideias inovadoras
à participação na elaboração de um plano de
ação para colocar em prática os direcionadoUHV GR SODQR GH YHQGDV 1D PHGLGD HP TXH D
empresa inclui sua força de vendas no trabalho
GHGHˋQL©¥RGRSODQHMDPHQWRGDVYHQGDVGHˋ
nições de ações comerciais entre outros papéis,
dá a ela a possibilidade de criar, de estar mais
DWHQWDDRTXHDFRQWHFHQRPHUFDGRHFRPRRV
clientes podem ser abordados. Com isso, a possibilidade de produção de melhores resultados
GHYHQGDV«PDLRUHDFKDQFHGHTXHKDMDRDO
FDQFHGDVPHWDVHVWLSXODGDVSHODRUJDQL]D©¥R
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 DXPHQWDGHPDQHLUDVLJQLˋFDWLYDSRLVDHTXL
pe se sente mais engajada dentro de todo o
A última pergunta levada aos vendedores foi processo de vendas.
se a aplicação do Scrum promoveria novas
D©·HV TXH IDFLOLWDULDP R DWLQJLPHQWR GDV PH Outro resultado observado na primeira parte foi
WDVSUHYLVWDVQRSODQRGHYHQGDV3DUDGRV a duração da aplicação do Scrum. Mesmo com
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RUHODWRGHDOJXQVLQWHJUDQWHVGHTXHRWHPSR
em sua aplicação, especialmente nas fases das
sprintsSRGHULDVHUXPREVW£FXORSDUDVHID]HU
RVWUDEDOKRVFRQVWDWRXVHTXHDHODERUD©¥RGH
WRGR SODQR GH D©¥R VH GHX QR SUD]R SUHYLVWR
inicialmente. Esse fator ocorreu por conta do
exercício da adaptação das atividades previstas
de acordo com as características de tempo da
HTXLSH FRQIRUPH DSRQWDGR QR LWHP DQWHULRU
Com isso, foi possível mitigar possíveis efeitos
GH SHUGD QR SUD]R QD UHDOL]D©¥R GDV WDUHIDV H
REWHU UHVXOWDGRV PDLV TXDOLˋFDGRV HP FDGD
sprint )LFRX FRUURERUDGR QHVVD VLWXD©¥R TXH
um dos pilares do ScrumGHˋQLGRSRU6FKZDEHU
e Sutherland (2016), a adaptação, funcionou
DGHTXDGDPHQWH H Q¥R Vµ HYLWRX D SHUGD GH
tempo, como também proporcionou melhores
resultados (ações elaboradas) por conta da esFROKDGHKRU£ULRPDLVDGHTXDGRSDUDDVVSULQWV
Outra evidência disso foi o resultado do acomSDQKDPHQWR UHDOL]DGR GH LPSOHPHQWD©¥R GR
plano de ações elaborado por meio do trabalho
usando o Scrum. No primeiro semestre de 2018,
RDFRPSDQKDPHQWRDSRQWRXXP¯QGLFHGH
GH D©·HV LPSOHPHQWDGDV IDWRU TXH FRQˋUPD
Q¥RVRPHQWHDTXDOLGDGHGDVD©·HVHODERUDGDV
PDVWDPE«PTXHHODVIRUDPIDFW¯YHLVHDGHUHQtes à prática do trabalho da força de vendas.

GHYHH[HUFHUGLDQWHGHXPPHUFDGRTXHFRORFD
FDGDYH]PDLVRFOLHQWHFRPRDJHQWHSULQFLSDO
GHQWURGRSURFHVVRGHYHQGDVQRTXDORSDSHO
da força de vendas pode ser um diferencial importante na tomada de decisão do cliente. Por
outro lado, há pouco conhecimento por parte
da força de vendas sobre como as novas metoGRORJLDV TXH WUD]HP LQRYD©¥R DR SURFHVVR GH
vendas são aplicadas.
No tocante ao aspecto de execução da atividade
de vendas com a aplicação do ScrumDHTXLSH
GHYHQGHGRUHVFRQVLGHURXHPVXDPDLRULDTXH
HODDMXGDQRSURFHVVRPHVPRTXHHOHDFRQWH©D
em um ambiente carregado de burocracia como
no caso de uma empresa pública. Nesse sentido
ˋFRXUDWLˋFDGDDDSOLFDELOLGDGHGRScrum.

1RTXHGL]UHVSHLWRDRFXPSULPHQWRGDVD©·HV
previstas no plano, a maioria dos integrantes
GDHTXLSHFRQVLGHURXTXHRXVRGRScrum ajudaria esse atingimento por meio da aplicação
GHOHQDFRQVWUX©¥RGRSODQRGHD©¥R$SµVˋQdada a apuração do resultado de implementação das ações comerciais do primeiro semestre
GHYHULˋFRXVHTXHGDVD©·HVSUHYLVWDVKDYLDPVLGRUHDOL]DGDVVHQGRTXHQ¥R
IRUDPLPSOHPHQWDGDVSRUTXHQHFHVVLWDYDPGH
XPD YHUED RU©DPHQW£ULD TXH Q¥R IRL OLEHUDGD
(PUHOD©¥R¢VUHVSRVWDVGDGDVQRTXHVWLRQ£ULR por conta de contingenciamento feito pela área
DSOLFDGR¢HTXLSHGHYHQGHGRUHVˋFRXHYLGHQ- ˋQDQFHLUD
FLDGRQDSULPHLUDSDUWHTXHDIRU©DGHYHQGDV 6 CONCLUSÃO
está bem alinhada às tendências de aplicação O estudo sobre a aplicação do Scrum no desde abordagens inovadoras na construção das dobramento das ações do planejamento coD©·HV FRPHUFLDLV TXH HOD GHYH H[HFXWDU HV- mercial de uma empresa do setor postal em
SHFLDOPHQWH QDTXHODV TXH SRVVLELOLWDP XPD 6DQWD &DWDULQD SURGX]LX UHVXOWDGRV DWLQHQWHV
maior participação dos vendedores no plane- às perspectivas da proposta dessa metodologia
jamento dessas ações. Isso demonstra tam- £JLOFRQFOXLQGRTXHLVVRSRGHDJLOL]DUHIDFLOLE«PTXHDHTXLSHHVW£DWXDOL]DGDHPUHOD©¥R¢ tar a colocação em prática dessas ações e ainda
DERUGDJHPGH.RWOHU DSXG)RNLQD  HQJDMDUPDLVDHTXLSHQDEXVFDSRUDFU«VFLPR
TXHDSRQWDRQRYRSDSHOTXHDIRU©DGHYHQGDV
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dos resultados comerciais da empresa nesse
estado.

possam experimentar o uso dessa metodologia
de trabalho.

&XPSUHUHVVDOWDUTXHDXWLOL]D©¥RGRScrum em
£UHDV GLYHUVDV ¢TXHOD SDUD D TXDO IRL FULDGR H
experimentado inicialmente vem ganhando
força e apresentando resultados interessantes.
,VVR VH H[SOLFD SHOD FDSDFLGDGH TXH HVVD PHWRGRORJLDSRVVXLGHSRGHUVHUXWLOL]DGDGHPDneira simples e prática e pela condição de fácil
DGDSWDELOLGDGHDRFDPSRQRTXDO«DSOLFDGD$
SHVTXLVD DSUHVHQWDGD FRQˋUPD R DVSHFWR RUD
exposto, e vai um pouco mais além. Os resulWDGRV GHPRQVWUDUDP TXH « SRVV¯YHO XWLOL]£OD
WDPE«PHPXPXQLYHUVRHPTXHHVW¥RVLWXDGDV
DV RUJDQL]D©·HV S¼EOLFDV GR VHWRU SRVWDO DSOLFDQGRHVWDPHWRGRORJLDQD£UHDGHQHJµFLRVH
gerando ganhos no planejamento das ações comerciais e na implementação delas.
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