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RESUMO 

O novo cenário global exige das empresas níveis de gerenciamento de projetos cada vez 

mais altos. Logo, a busca por novos frameworks de gestão mais adequados às realidades 

individuais das corporações acaba por se tornar mais aguda. Isso posto, o objetivo desse 

trabalho é analisar a aplicação do Scrumban em uma administradora de condomínios de 

alto padrão no município do Cabo do Santo Agostinho/PE sob a perspectiva das métricas 

ágeis de gestão de projetos. No primeiro momento, houve o levantamento do conjunto de 

atributos pregressos que subsidiassem a escolha da metodologia a ser adotada tais como 

a cultura empresarial, maturidade da empresa com relação a métodos ágeis e as atividades 

mais recorrentes dos setores administrativos da empresa. Para além dos supracitados, 

também foram levantadas métricas de produtividade lead time, throughput e cycle time 

com base nas rotinas já desenvolvidas. Uma vez colhidas as informações preliminares, o 

Scrumban se mostrou o mais assertivo para a aplicação na empresa em questão. Após três 

meses de aplicação houve uma redução de 45% no lead time, e acréscimo de 15% no 

throughput, muito embora o cycle time não tenha apresentado diferenças significativas. 
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INTRODUÇÃO 

O mercado condominial experimenta franca ascensão nos últimos anos. De acordo com 

a ABRASSP – Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais –, a receita 

movimentada pelos condomínios brasileiros ultrapassa o montante dos 165 bilhões de 



                  

 
                  

reais (O crescente, 2019). Setores que movimentam grandes volumes financeiros tem 

como consequência uma competitividade mais acirrada pelas fatias dentro dos mercados 

consumidores. Diversos estudos ao longo do tempo apontam para a melhoria na gestão 

da inovação das empresas e para a adoção de processos e conceitos ágeis como alternativa 

para evitar a concorrência direta ou melhorar os processos industriais, gerando ganhos de 

competitividade (Mariotto, 1991; Sertyesilisik e Tezel, 2019). Com base no exposto, 

aventar a possibilidade de adoção de metodologias ágeis de gerenciamento de projetos no 

ramo da administração condominial ganha grande relevância. O objetivo desse trabalho 

é avaliar a aplicabilidade do uso de Scrumban em uma administradora de condomínios 

sob a perspectiva de produtividade e métricas ágeis, com ênfase em lead time, throughput 

e cycle time, parâmetros que, quando combinados, oferecem uma boa perspectiva sobre 

o que está acontecendo na empresa em termos de trabalho realizado e presença de 

impeditivos quanto ao bom andamento da dinâmica laboral (Power, 2015). 

 

METODOLOGIA 

A metodologia proposta para o trabalho foi dividida em quatro momentos. Em primeiro 

plano, o procedimento metodológico foi voltado para o levantamento do conjunto das 

características da empresa em questão cuja pertinência e importância possibilitassem a 

escolha do framework de gestão de projetos mais adequado para a realização do estudo 

de caso, além do levantamento dos índices de produtividade registrados antes do início 

da aplicação do framework no conjunto típico de atividades a serem executadas durante 

uma jornada semanal de trabalho. Na sequência, com base nos dados obtidos no momento 

anterior, houve a escolha efetiva do framework de gestão de projetos mais pertinente para 

o prosseguimento do estudo de caso. A seguir, a aplicação do próprio método em si na 

rotina empresarial da administradora de condomínio durante o período de três meses. A 

assertividade na escolha do framework impacta diretamente os resultados atingidos pois, 

segundo Fachin (2006, p. 47) “um estudo é uma descrição analítica de um evento ou de 

uma situação in loco. Se bem apreciado, atinge a expressão máxima, sendo de grande 

valia”. Ao final do período estipulado de três meses de implantação, houve nova aferição 



                  

 
                  

índices definidos no primeiro momento e a comparação de tais métricas com o cenário 

dos três meses anteriores à aplicação da metodologia de gerenciamento de projetos 

escolhida. Assim, o fluxo metodológico proposto segue o disposto na Figura 1. 

 

Figura 1: fluxo metodológico proposto para o trabalho. Fonte: O Autor (2021). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em termos de estrutura organizacional, a empresa cujos estudos foram direcionados foi 

classificada como funcional, com um executivo-chefe liderando os setores da empresa 

divididos em áreas, e cada área com o seu respectivo gerente funcional. Este, por sua vez, 

lidera as diferentes equipes, incluindo as de projetos, como mostra a Figura 2. 

 

Figura 2: estrutura organizacional do tipo funcional. Fonte: Um Guia (2013). 
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Estruturas funcionais reservam poucos poderes aos seus gerentes de projetos, além da 

disponibilidade de recursos ser baixa (UM GUIA, 2013). Tanto o executivo-chefe quanto 

os gerentes funcionais da empresa possuem um nível apenas intuitivo e pouco solidificado 

de gerenciamento de projetos, o que aponta para uma maturidade baixa nesse sentido. 

Boa parte dos processos administrativos da empresa possuem um nível satisfatório de 

digitalização, um fator facilitador para a implantação de metodologias de gestão ágil. Em 

vista da facilidade de adaptação para equipes com baixa maturidade de gerenciamento de 

projetos e pela adoção de métricas de fácil mensuração e avaliação para membros do time 

de gerenciamento, optou-se pela adoção do Scrumban como objeto de estudo. 

Em termos de atividades principais na semana típica de trabalho, foram encontradas treze 

tarefas cujo intuito era torna-las rotineiras na empresa: elaboração de relatórios de 

controle; elaboração do plano semanal do setor de manutenção; elaboração do plano 

semanal do setor de governança; elaboração do plano semanal do setor de paisagismo; 

elaboração do plano semanal do setor de atendimento ao condômino; conferência do 

plano semanal do setor de manutenção; conferência do plano semanal do setor de 

governança; conferência do plano semanal do setor de paisagismo; conferência do plano 

semanal do setor de atendimento ao condômino; atualização do controle financeiro 

semanal; avaliação dos fornecedores; checklists de conformidade de áreas comuns do 

condomínio; atualização da situação de moradia dos condôminos. 

Gargalos de ordem gerencial dificultavam o pleno desenvolvimento das treze atividades 

levantadas, o que eventualmente dilatava os prazos necessários para a entrega dessas a 

partir do momento do conhecimento da demanda – o lead time –, tal como o tempo efetivo 

passado entre a produção e a conclusão – o cycle time. Por consequência, o throughput – 

o número de demandas entregues em um período de tempo – também ficava aquém das 

expectativas. O foco para a realização das tarefas relativas aos planejamentos semanais 

dos setores operacionais garantia, em boa parte, o cumprimento dessas. No entanto, os 

impeditivos gerenciais impossibilitavam a realização de outras demandas classificadas 

como menos prioritárias, mas ainda importantes para o bom andamento dos serviços. 



                  

 
                  

A aplicação de um framework de gerenciamento ágil de projetos, tal qual é o Scrumban, 

traz consigo a perspectiva de ganhos de produtividade nas fases do projeto (Freitas et al, 

2020). Tal afirmação ganha corpo ao se analisar os resultados obtidos para o lead time 

médio das atividades – com cerca de 45% de redução – e para o throughput antes e depois 

da aplicação dos conceitos de Scrumban, inclusive atingindo a meta das treze tarefas 

semanais no estágio final da implantação do método, como bem mostra a Figura 3. 

 

 

Figura 3: throughput antes e depois da implementação do método em três meses. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme o exposto, a adoção de Scrumban nas rotinas dos setores da empresa estudada 

resulta em impactos positivos significativos nas métricas de produtividade lead time, 

cycle time e throughput. Da mesma maneira, também indica leves melhorias nas receitas 

da empresa e do saldo financeiro no período em que o framework foi aplicado. Este 

trabalho também traz reflexões sobre a pertinência de aplicação de Scrumban em seios 

empresariais com baixa maturidade e familiaridade com metodologias ágeis. Em face do 

tempo diminuto de estudo e análise, abre-se a possibilidade para ampliação do período 

temporal de aplicação do método para dimensionar com maior assertividade o impacto 

financeiro real de tais procedimentos em empresas com características similares, podendo 

esse ser objetivo de um estudo futuro para suprir tal lacuna presente nesse. 
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