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RESUMO
A realidade mostra que ainda existe uma lacuna entre a demanda de mercado
e a produtividade do desenvolvimento de software das organizações. Vários fatores
contribuem para esse cenário, como tamanho da equipe, estabilidade dos requisitos,
qualidade da gestão, habilidades e experiência da equipe, reuso de software,
ferramentas de desenvolvimento, participação e experiência do cliente, motivação da
equipe, tamanho e complexidade do software e linguagem de programação. As
práticas do método ágil XP (Extreme Programming) possuem características que
podem afetar esses fatores de produtividade do desenvolvimento de software.
Assim, para amenizar tais características, este trabalho desenvolve uma abordagem
que usa o gerenciamento do conhecimento para estabelecer um programa de
melhoria contínua do processo de desenvolvimento de software ágil XP. Tal
abordagem é composta por: um conjunto de passos para implementar o programa
de melhoria do processo de desenvolvimento de software; alguns mecanismos que
servem de apoio à execução dos passos, como pessoas, técnicas e ferramentas; e
um repositório de conhecimento preliminar, contendo sugestões de adaptações das
práticas XP para mitigar ou resolver os problemas do processo de software que
afetam os principais fatores de produtividade. Para demonstrar o uso da abordagem,
utiliza-se, como exemplo, um processo de desenvolvimento de software ágil XP de
uma organização. Nessa ocasião, discutem-se as mudanças ocorridas no processo
de software e como elas contribuem para a melhoria dos principais fatores de
produtividade. Apresenta-se também o resultado de uma pesquisa realizada com as
pessoas que podem apoiar e promover mudanças no processo de software dessa
organização para coletar impressões da aplicabilidade e impactos da abordagem na
melhoria contínua dos principais fatores que afetam a produtividade do
desenvolvimento.

Palavras-chave: Fatores de Produtividade, Processo de Software, Método XP,
Gerenciamento do Conhecimento.

ABSTRACT
Knowledge Management Driven Approach for the Productivity Factors
Improvement of the XP Agile Software Development
The reality shows that there is still a gap between the market demand and the
software development productivity of the organizations. Several factors contribute to
this scenario, such as team motivation, requirements stability, quality of the
management, team skills and experience, software reuse, development tools,
programming language, team size, software complexity and size. XP (Extreme
Programming) method practices have characteristics that may affect these software
development productivity factors. Thus, to mitigate these characteristics, this paper
develops an approach that uses the knowledge management to establish a
continuous improvement program of the XP agile software development process.
This approach is composed for: a set of steps to implement the software
development process improvement program; some mechanisms that assist to carry
out the steps, such people, techniques and tools; and a preliminary knowledge
repository, containing suggestions of adaptations of the XP practices to mitigate or
solve the problems of the software process that affect the main productivity factors.
The use of the approach is demonstrated in a software development process of an
organization that uses the XP agile method. On this occasion, the changes in the
software process and how they contribute to the improvement of the main
productivity factors are presented. Furthermore, the results of a survey that get
impressions of the applicability and impacts of the approach on continuous
improvement of the main factors affecting software development productivity of this
organization are also presented.
Key-words: Productivity Factors, Software Process, XP Method, Knowledge
Management.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Motivação

A crescente demanda por software mais complexo e a necessidade de modificá-lo
continuamente em um reduzido time to market propiciou os principais avanços na
área da Engenharia de Software relacionados à melhoria da qualidade e
produtividade do software. Mas a realidade mostra que ainda existe uma lacuna
entre a demanda de mercado e a produtividade do desenvolvimento de software das
organizações (SANTOS; MOURA, 2009). Segundo Sampaio et al. (2010), vários
fatores contribuem para esse cenário, como tamanho da equipe, estabilidade dos
requisitos, qualidade da gestão, habilidades e experiência da equipe, reuso de
software, ferramentas de desenvolvimento, participação e experiência do cliente,
motivação da equipe, tamanho e complexidade do software e linguagem de
programação.

Turk et al. (2005) e Shahir et al. (2008) mencionam que as práticas do método ágil
XP (Extreme Programming) tem algumas características que podem afetar os
principais fatores de produtividade do desenvolvimento de software. Os mecanismos
de coordenação, controle e comunicação do XP, por exemplo, são mais indicados
para projetos com equipe pequena ou média. Quando a equipe aumenta, restringe a
eficácia e a frequência das interações presenciais necessárias para um projeto XP.
Com isso, mais documentos precisam ser gerados, algo não encontrado no XP
(TURK et al., 2005), (SHAHIR et al., 2008). Outra característica é que, em um
projeto XP, para detalhar as histórias e atender às necessidades do cliente, os
requisitos são levantados a qualquer momento durante o desenvolvimento do
software (ZAKI; MOAWAD, 2010). Além disso, mudanças de requisitos são bemvindas mesmo no final da fase de construção do software (BECK, 2004). Tais
cenários não favorecem a estabilidade dos requisitos e, por consequência, a
produtividade.

Beck (2004) relata que as práticas do método XP podem ser adaptadas conforme a
necessidade do processo de desenvolvimento de software da organização. Um dos
princípios desse método propõe que, em intervalos regulares, a equipe do projeto
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reflita sobre como se tornar mais eficaz e, então, refine e ajuste seu comportamento
para tal (BECK et al., 2001). Shahzad (2009) complementa ressaltando que o XP
proporciona um ambiente propício para adaptar e melhorar o processo de
desenvolvimento de software de forma rápida e efetiva, uma vez que o software é
construído iterativamente e em ciclos de uma semana. Cada iteração gera uma
oportunidade para a equipe do projeto aprender e obter mais experiência sobre o
processo de desenvolvimento, reduzindo o esforço nas iterações futuras. A redução
de esforço pode proporcionar um aumento gradativo na produtividade ou pelo
menos mantê-la estável durante o ciclo de vida de desenvolvimento (BOEHM et al.,
2009). As idéias desses autores se complementam no momento que a equipe do
projeto, em cada iteração e com base no aprendizado adquirido, faz reflexões da
sua atuação e propõe ações de melhoria no processo de desenvolvimento. A equipe
do projeto torna-se responsável em planejar e implementar essas ações de forma
iterativa, ao longo do projeto.

No entanto, como o XP incentiva fortemente a socialização do conhecimento (BECK,
2004), as melhorias de processo executadas pela equipe ficam restritas às fronteiras
do projeto, não são compartilhadas no nível organizacional a fim de beneficiar outros
projetos (SALO; ABRAHAMSSON, 2005), (DINGSOYR et al., 2009). A captura das
experiências tácitas de um projeto, e a sua conversão para o formato explícito a fim
de compartilhá-las no nível organizacional, é essencial para a melhoria do processo
de desenvolvimento de software.
Segundo Alagarsamy et al. (2007), o gerenciamento do conhecimento pode apoiar a
introdução e a institucionalização das ações de melhoria no processo de
desenvolvimento de software da organização. Nonaka e Teece (2001) mencionam
que o gerenciamento do conhecimento cria um ambiente de aprendizado que apóia
a criação e a transferência do conhecimento, utilizando e reutilizando o
conhecimento individual e organizacional.

Salo e Abrahamsson (2005) apresentam uma abordagem que usa o aprendizado
dos projetos de software ágeis na melhoria do processo de desenvolvimento de
software organizacional. As melhorias de processo de um projeto, como adaptações
das práticas e

aprimoramento das ferramentas de desenvolvimento, são
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compartilhadas para o nível organizacional a fim de beneficiar outros projetos. Para
isso, os autores utilizam o método PIW (Post-Iteration Workshop) que, em cada
iteração dos projetos, gera e coleta o conhecimento e a experiência da equipe,
planeja as ações de melhoria de processo da próxima iteração, executa tais ações
no processo de desenvolvimento, avalia sua efetividade e armazena as melhorias de
processo

obtidas.

Uma

planilha

é

usada

para

armazenar

e

realizar

o

acompanhamento das ações de melhoria, propiciando o compartilhamento das
experiências da equipe do projeto para o nível organizacional (outros projetos).

Para validar tal cenário, os autores testaram essa abordagem, simultaneamente, em
05 (cinco) projetos de desenvolvimento de software ágil. No caso demonstrado, com
base na experiência, as equipes dos projetos propõem e executam melhorias nas
práticas e ferramentas do processo de desenvolvimento de software, ao longo das
iterações. Em um determinado momento, a equipe define algumas metas, como
velocidade de desenvolvimento e precisão da estimativa, a fim de orientar a
aplicação e a validação da efetividade das ações de melhoria. O estudo evidencia
uma forte colaboração entre os níveis de projeto e organizacional, permitindo, assim,
a transferência das melhorias de processo dos projetos para o nível organizacional
(outros projetos).

No entanto, nessa abordagem, não ficou claro nas atividades executadas nos níveis
de projeto e organizacional, a existência de uma etapa onde a organização define
antecipadamente as metas (aumento de produtividade, melhoria na qualidade do
software, entre outras) a serem alcançadas com o programa de melhoria do
processo de desenvolvimento de software, e também, como as melhorias de
processo são disseminadas para o nível organizacional e sustentadas no processo
de desenvolvimento de software. Além disso, a planilha utilizada para armazenar as
melhorias de processo obtidas não é muito adequada para um ambiente XP que
incentiva a agilidade e a colaboração. Outro ponto observado é que as organizações
iniciam seu programa de melhoria do processo de software sem um direcionamento
(ou sugestão) de quais práticas XP devem adaptar para resolver ou mitigar os
problemas que afetam as metas de melhoria de processo estabelecidas. Como não
há um repositório de conhecimento preliminar, a equipe do projeto sugere
adaptações das práticas XP ao longo das iterações do projeto, retardando o
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aprendizado e, por consequência, o resultado do programa de melhoria do processo
de software.

Alagarsamy et al. (2007) apresentam também um modelo dirigido ao conhecimento
para a instituição de um programa de melhoria do processo de software,
denominado KDM (Knowledge Driven Model). É um modelo baseado no reuso de
produtos de software que estão armazenados em um repositório de conhecimento
da organização.

Os autores testaram esse modelo, durante 04 (quatro) meses, em uma organização
de desenvolvimento de software. No caso demonstrado, um desenvolvedor tem um
problema para escrever a especificação de projeto do software e, então, faz uso do
repositório de conhecimento, coletando informações relevantes e similares. Ele
elabora em 14 (quatorze) dias a nova especificação, resolvendo o problema em
questão. Esse novo conhecimento é compartilhado entre os projetos da organização
e armazenado no repositório de conhecimento. Dois meses depois, em uma situação
similar em outro projeto, o desenvolvedor consegue elaborar a especificação de
projeto em apenas 06 (seis) dias, usando o conhecimento adquirido no repositório.

O KDM melhora o processo de desenvolvimento por meio do reuso de produtos de
software pelos projetos da organização. O reuso de software é um dos fatores que
podem afetar a produtividade; no entanto, há outros, como tamanho da equipe,
estabilidade dos requisitos, qualidade da gestão, habilidades e experiência da
equipe, entre outros não abordados nem tratados pelo modelo em questão.

1.2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é propor uma abordagem que usa o gerenciamento do
conhecimento para estabelecer um programa de melhoria do processo de
desenvolvimento de software ágil XP, visando o aprimoramento dos principais
fatores que afetam a produtividade. A abordagem é composta por: um conjunto de
passos para implementar o programa de melhoria do processo de software; alguns
mecanismos que servem de apoio à execução dos passos, como pessoas, técnicas
e ferramentas; e um repositório de conhecimento preliminar, contendo sugestões de
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adaptações das práticas do método XP para mitigar ou resolver os problemas do
processo de software que afetam os principais fatores de produtividade.

1.3

Contribuições

A abordagem de melhoria do processo de desenvolvimento de software ágil
proposta por Salo e Abrahamsson (2005) não foi criada, exclusivamente, para
aprimorar os principais fatores que afetam a produtividade do desenvolvimento. Em
contrapartida, os passos, os mecanismos de apoio e o repositório de conhecimento
preliminar

da

abordagem

proposta

neste

trabalho

são

desenvolvidos,

especificamente, para tal finalidade.

A abordagem deste trabalho também fornece alguns mecanismos de apoio (técnicas
e ferramentas) que não estão explícitos na proposta de Salo e Abrahamsson (2005),
como mecanismos para a organização definir antecipadamente a meta de
produtividade a ser alçada com o programa de melhoria do processo de software;
armazenar e disseminar para o nível organizacional, de forma colaborativa, as
melhorias de processo relacionadas a produtividade; e sustentar as melhorias de
processo obtidas.

Outra contribuição deste trabalho é o repositório de conhecimento preliminar que
contém algumas sugestões de adaptações das práticas do método XP para mitigar
ou resolver os problemas do processo de software que afetam os principais fatores
de produtividade. Isso permite que a organização já inicie o programa de melhoria
do processo de software aplicando em seus projetos as práticas adaptadas e
avaliando, em seguida, o efeito nos principais fatores de produtividade. Tal
repositório é desenvolvido em um sistema Wiki que promove um ambiente
colaborativo, no qual todos podem contribuir e modificar as informações. No entanto,
na abordagem de Salo e Abrahamsson (2005) não existe uma sugestão de
repositório de conhecimento preliminar. Ele é construído, gradativamente, no
decorrer das iterações dos projetos. Ademais, as melhorias de processo obtidas são
armazenadas em uma planilha que não é muito adequada para um ambiente XP que
incentiva a agilidade e a colaboração.
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Convém ressaltar que diferentemente do método proposto por Alagarsamy et al.
(2007), esta abordagem de melhoria do processo de software considera e aprimora
outros fatores que afetam a produtividade do desenvolvimento, como tamanho e
complexidade do software (software grandes e complexos), motivação da equipe,
qualidade da gestão, habilidades e experiência da equipe, tamanho da equipe
(equipes grandes), estabilidade dos requisitos e participação do cliente.

1.4

Método de Trabalho

Visando o cumprimento do objetivo, a pesquisa é estruturada nas seguintes
atividades:


Na atividade 1, Preparação, realiza-se à revisão bibliográfica sobre os fatores
que afetam a produtividade do desenvolvimento de software, o método ágil
XP, o gerenciamento do conhecimento e seus elementos, sistemas Wikis,
bem como as abordagens de melhoria do processo de software baseadas no
gerenciamento do conhecimento de outros trabalhos.



Na atividade 2, Definição dos Passos, define-se o conjunto de passos
necessários para instituir o programa de melhoria do processo de software
ágil XP, visando o aprimoramento dos principais fatores que afetam a
produtividade, tais como: preparação e condução do diagnóstico do processo
de desenvolvimento de software da organização a fim de levantar os
problemas que afetam os principais fatores de produtividade; análise dos
resultados

obtidos

conhecimento

de

no

diagnóstico;

melhorias

do

customização
processo

de

do

repositório

software

de

preliminar;

determinação/refinamento da meta de produtividade a ser alcançada com o
programa de melhoria do processo de software; definição das ações de
melhoria do processo de software usando o repositório de conhecimento;
execução das ações de melhoria do processo de software; verificação da
efetividade das ações de melhoria do processo de software aplicadas;
disseminação das melhorias do processo de software obtidas nos projetos
para o nível organizacional; sustentação das melhorias do processo de
software obtidas.

18

Para cada passo, definem-se as atividades, as entradas, as saídas, os
controles e os mecanismos de apoio, como pessoas, técnicas e ferramentas.


Na atividade 3, Definição dos Mecanismos de Apoio, define-se o conjunto de
mecanismos de apoio (pessoas, técnicas e ferramentas) que auxiliam a
organização na aplicação dos passos da abordagem citados na atividade 2,
tais como: técnicas de levantamento das informações históricas do processo
de desenvolvimento de software da organização para diagnosticar os
problemas que afetam os principais fatores de produtividade e definir uma
meta de produtividade a ser alcançada; sistema colaborativo para armazenar
e disseminar para o nível organizacional as melhorias do processo de
software obtidas nos projetos; técnicas para sustentar, no processo de
software, as melhorias obtidas; e novos papéis (equipe de processo e o
atualizador do repositório) para auxiliar a equipe do projeto na execução dos
passos.
Vale ressaltar que as atividades 2 e 3 são executadas concomitantemente.



Na atividade 4, Desenvolvimento do Repositório de Conhecimento de
Melhorias do Processo de Software Preliminar, desenvolve-se o repositório de
conhecimento preliminar com o seguinte conteúdo: principais fatores que
afetam a produtividade do desenvolvimento de software, como reuso de
software, tamanho e complexidade do software (software grandes e
complexos), motivação da equipe, qualidade da gestão, habilidades e
experiência da equipe, tamanho da equipe (equipes grandes), estabilidade
dos requisitos e participação e experiência do cliente; problemas do processo
de desenvolvimento de software que afetam tais fatores de produtividade;
sugestões de adaptações das práticas do método XP para mitigar ou eliminar
esses problemas e aperfeiçoar os fatores de produtividade em questão; e
explicação das adaptações realizadas nas práticas XP a fim de facilitar o
entendimento dos envolvidos. Como sugestão para as organizações,
apresenta-se o repositório de conhecimento preliminar no sistema MediaWiki.



Na atividade 5, Definição do Fluxo de Implementação da Abordagem, definese o fluxo de execução dos passos da abordagem e quando é usado o
repositório de conhecimento de melhorias do processo de software.
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Na atividade 6, Exemplo do Uso da Abordagem, demonstra-se o uso da
abordagem com base em um exemplo de processo de desenvolvimento de
software de uma organização que utiliza as práticas do método ágil XP.
Nessa ocasião, discutem-se as mudanças ocorridas no processo de
desenvolvimento de software e como elas contribuem para a melhoria dos
principais fatores de produtividade. Realiza-se também, uma pesquisa com as
pessoas que podem apoiar e promover mudanças no processo de software
da organização a fim de avaliar a aplicabilidade e os impactos da abordagem
proposta na melhoria contínua dos principais fatores que afetam a
produtividade do desenvolvimento.

1.5

Organização do Trabalho

As demais seções deste trabalho estão organizadas, conforme descrição a seguir:

Na seção 2, Revisão Bibliográfica, apresentam-se os fatores que afetam a
produtividade do desenvolvimento de software, o método ágil XP – com destaque
especial para os seus valores, princípios, práticas, ciclo de vida de desenvolvimento
e características que podem afetar os principais fatores de produtividade do
desenvolvimento de software – e o gerenciamento do conhecimento e seus
elementos. São apresentadas também algumas abordagens de melhoria do
processo de desenvolvimento de software baseadas no gerenciamento do
conhecimento de outros trabalhos e uma visão geral sobre sistemas Wikis.

Na seção 3, o Dirigida ao Gerenciamento do Conhecimento para a Melhoria dos
Fatores de Produtividade do Desenvolvimento de Software Ágil XP, apresentam-se
os passos da abordagem (atividades, entradas, saídas, controles e mecanismos de
apoio) para instituir o programa de melhoria do processo de software ágil XP,
visando o aprimoramento dos principais fatores que afetam a produtividade, bem
como o repositório de conhecimento de melhorias do processo de software
preliminar e o fluxo de implementação da abordagem.

Na seção 4, Exemplo de Uso da Abordagem em um Processo de Desenvolvimento
de Software Ágil XP, demonstra-se o uso da abordagem com base em um exemplo
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de processo de desenvolvimento de software de uma organização que utiliza o
método ágil XP. Inicialmente, apresenta-se o processo de desenvolvimento de
software atual da organização e, em seguida, descrevem-se as mudanças ocorridas
nesse processo com o uso da abordagem e como elas contribuem para a melhoria
dos principais fatores de produtividade. Apresenta-se também, o resultado de uma
pesquisa realizada com as pessoas que podem apoiar e promover mudanças no
processo de software da organização para coletar impressões da aplicabilidade e
impactos desta abordagem na melhoria contínua dos principais fatores que afetam a
produtividade do desenvolvimento.

Na seção 5, Conclusão, são reportadas as conclusões e as contribuições deste
trabalho, além das sugestões para futuras pesquisas.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Essa seção resume os principais conceitos que servem como base para o
desenvolvimento da abordagem proposta neste trabalho. Dentre os conceitos
abordados, destacam-se: os principais fatores que afetam a produtividade do
desenvolvimento de software, método ágil XP, gerenciamento de conhecimento,
algumas abordagens de melhoria do processo de desenvolvimento de software
baseadas no gerenciamento do conhecimento de outros trabalhos e sistemas Wikis.

2.1 Fatores que Afetam a Produtividade do Desenvolvimento de Software

A produtividade é definida como a razão entre as saídas produzidas pelo processo
(linhas de código, pontos por função, entre outras) e as entradas consumidas pelo
processo (pessoas, computadores, entre outras). É normalmente conhecida como o
tamanho do projeto dividido pelo esforço em desenvolvê-lo (JIANG; NAUDÉ, 2007).

Sampaio et al. (2010) mencionam que é essencial identificar os principais fatores
que influenciam a produtividade do projeto e da organização a fim de definir e
implementar estratégias para melhorá-los. Assim, após uma intensa revisão literária,
os autores fornecem para as organizações uma lista dos principais fatores que
afetam a produtividade do desenvolvimento de software, conforme ilustrado no
quadro 1.
Fatores de Produto




Reuso de software
Tamanho do software
Complexidade do
software

Fatores de Pessoas




Motivação da equipe
Qualidade da gestão
Habilidades e
experiência da equipe

Fatores de Projeto







Tamanho da equipe
Estabilidade dos
requisitos
Ferramentas de
desenvolvimento
Linguagem de
programação
Processo de
desenvolvimento
Participação e
experiência do cliente

Quadro 1 – Visão dos principais fatores que afetam a produtividade do desenvolvimento de
software.
Fonte: Traduzido e adaptado de Sampaio et al. (2010).
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Como os fatores citados no quadro 1 são os que mais influenciam a produtividade
do desenvolvimento de software, a abordagem proposta neste trabalho é
direcionada para aprimorar de forma contínua esses fatores a fim de melhorar a
produtividade.

2.2 Método Ágil XP

Para Beck (2004), XP é um estilo de desenvolvimento de software ágil que enfatiza a
aplicação de técnicas de programação, a comunicação clara entre os envolvidos e o
trabalho em equipe. É formado por:


Uma filosofia de desenvolvimento de software baseada nos valores de
comunicação, feedback, simplicidade, coragem e respeito. Os valores
orientam o comportamento da equipe durante o desenvolvimento de software.



Um conjunto de práticas que expressam os valores do XP. Elas são
complementares e voltadas à melhoria do desenvolvimento de software.



Um conjunto de princípios que proporcionam um melhor entendimento das
práticas propostas pelo XP.

As práticas expressam os valores do XP. Os valores não fornecem uma visão clara
sobre o que deve ser feito no desenvolvimento de software, então os princípios
servem de ponte entre os valores e as práticas.

2.2.1 Valores, Princípios e Práticas do XP
O XP tem 05 (cinco) valores que a equipe deve seguir durante o desenvolvimento de
software (BECK, 2004):


Comunicação: o XP prioriza o uso da comunicação presencial durante o
desenvolvimento do software, uma vez que promove interação, esclarece
questões, estimula a troca de idéias e acelera o feedback.
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Feedback: o XP encoraja o feedback frequente a fim de promover uma rápida
reação da equipe diante de uma determinada situação. O objetivo é aprender
as lições apropriadas em todas as oportunidades possíveis.



Simplicidade: o XP assume que é mais eficiente desenvolver software que
atenda as necessidades atuais ao invés de criar soluções flexíveis e
reutilizáveis. A equipe tem que buscar soluções mais simples que atendam às
necessidades atuais do desenvolvimento.



Coragem: o XP prega que mudança é inevitável, então a equipe deve aceitar
esse cenário e confiar na eficácia das práticas.



Respeito: o XP enfatiza que a equipe precisa ouvir, compreender e respeitar
o ponto de vista da outra parte para que o desenvolvimento do software seja
bem sucedido.

Segundo Beck (2004), o XP tem os seguintes princípios:


Humanismo: as pessoas são fundamentais no processo de desenvolvimento
de software, então as práticas XP são voltadas para potencializar seus pontos
fortes e suprimir suas falhas.



Economia: as organizações investem em software com a expectativa de que
isso gere valor para o negócio, então o XP organiza suas práticas para
antecipar as receitas e adiar as despesas. Isso significa que os
desenvolvedores devem entregar, o mais cedo possível, as funcionalidades
que agreguem valor para o negócio do cliente. Assim, o cliente pode antecipar
o uso do software mesmo não dispondo de todas as funcionalidades.



Benefício Mútuo: as práticas XP são estruturadas para serem mutuamente
benéficas para todos os participantes no desenvolvimento do software. A
programação em pares, por exemplo, é uma prática que beneficia o cliente e
os programadores. Os programadores são beneficiados pela troca de
experiência com o outro programador e pelo conhecimento adquirido do
software, enquanto o cliente se beneficia pela qualidade proporcionada ao
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software, uma vez que a programação em pares reduz a quantidade de
defeitos nas funcionalidades.


Auto-semelhança: a equipe precisa adotar, nos projetos, as soluções que
proporcionaram resultados satisfatórios em outros projetos.



Melhoria: a equipe tem que melhorar continuamente o desenvolvimento do
software por meio do aprendizado adquirido.



Diversidade: o XP sugere que a equipe de desenvolvimento possua
diferentes conhecimentos, habilidades e experiência para encontrar várias
maneiras de resolver um determinado problema.



Reflexão: o XP propõe que em intervalos regulares a equipe de
desenvolvimento reflita sobre como se tornar mais eficaz e, então, refine e
ajuste seu comportamento para tal.



Fluxo: no XP, o desenvolvimento do software é realizado por meio de um
fluxo contínuo de atividades ao invés de fases discretas como no
desenvolvimento tradicional. A intenção é manter um fluxo frequente de
pequenas entregas ao longo de todo o projeto, gerando continuamente valor
na forma de software funcional.



Oportunidade: a equipe tem que perceber os problemas como uma
oportunidade de aprendizado, mudança e melhoria.



Redundância: os problemas complexos e críticos que ocorrem no
desenvolvimento de software devem ser resolvidos de várias formas. Mesmo
que uma solução não seja completamente efetiva, as outras podem minimizar
o impacto. O XP, por exemplo, tem práticas redundantes para minimizar o
número de defeitos do software, como programação em pares, integração
contínua, envolvimento real do cliente, entre outras.



Falha: o XP sugere que se a equipe não sabe o que fazer, o melhor cenário é
arriscar e aprender com os erros.
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Qualidade: a equipe de desenvolvimento precisa trabalhar para gerar
software de qualidade. Algumas práticas XP contribuem para esse cenário,
como programação em pares e integração contínua.



Passos de Bebê: o software tem que ser desenvolvido em pequenos passos.
Esse princípio é expresso por meio das práticas, como integração contínua e
desenvolvimento orientado a testes.



Aceite da Responsabilidade: a responsabilidade pela execução das
atividades do desenvolvimento de software não deve ser imposta aos
membros da equipe. O membro pode selecionar a atividade que deseja
executar.

Conforme ilustrado no quadro 2, Beck (2004) classifica as práticas XP em: primárias
e corolárias.

As práticas primárias são independentes e podem ser adotadas imediatamente, de
forma segura, para melhorar o processo de desenvolvimento de software. As
práticas corolárias tendem a ser mais difíceis ou perigosas de implementar antes da
aplicação das primárias.

Práticas Primárias
Sentar Junto

Práticas Corolárias
Envolvimento Real do Cliente

Equipe Completa
Ambiente de Trabalho Informativo

Implantação Incremental
Continuidade da Equipe

Trabalho Energizado
Programação em Pares
Histórias
Ciclo Semanal

Redução da Equipe
Análise da Causa-Raiz
Código Coletivo
Código e Testes

Ciclo Trimestral
Folga

Repositório Único de Código
Implantação Diária

Compilação em 10 Minutos
Integração Contínua

Contrato de Escopo Negociável
Pague pelo Uso

Desenvolvimento Orientado a Testes
Projeto Incremental
Quadro 2 – Visão das práticas primárias e corolárias do XP.
Fonte: Traduzido de Beck (2004).
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A seguir, tem-se uma visão resumida das práticas primárias (BECK, 2004):


Sentar Junto: O XP enfatiza o trabalho em equipe, a troca de informações e
idéias, então os membros da equipe precisam trabalhar juntos no mesmo
ambiente. A proximidade física aumenta a sinergia e a comunicação, tornando
o projeto mais produtivo (SHORE; WARDEN, 2007).



Equipe Completa: a equipe XP deve ser formada não apenas por
programadores, mas pelo cliente, analistas de negócio, testadores e outras
pessoas que possam contribuir de forma positiva para o projeto. Ela deve ser
organizada com base nas habilidades necessárias para o projeto. Convém
ressaltar que em uma equipe XP, uma pessoa pode desempenhar mais de
um papel.



Ambiente de Trabalho Informativo: o ambiente de trabalho de uma equipe
XP deve transmitir informações atualizadas e objetivas sobre o projeto.
Qualquer pessoa que visite o ambiente deve conseguir, de forma rápida, ter
uma noção sobre o andamento atual do projeto. A situação do projeto é
transmitida sem interromper o trabalho da equipe, além de aumentar a
confiança do cliente (SHORE; WARDEN, 2007).



Trabalho Energizado: a equipe XP deve trabalhar um número de horas que
não cause fadiga e afete a produtividade. Manter um ritmo sustentável de
trabalho minimiza a introdução de defeitos no software.



Programação em Pares: na programação em pares, dois programadores
trabalham colaborativamente na mesma atividade, sentado lado a lado em um
único computador. Enquanto uma pessoa está escrevendo o código, por
exemplo, a outra observa atentamente o trabalho produzido, buscando
defeitos e sugestões de melhoria. A programação em pares estimula a
disseminação do conhecimento, reduz a quantidade de defeitos e gera
software com mais qualidade (BEGEL; NAGAPPAN, 2008).



Histórias: descrevem em alto nível, os requisitos das funcionalidades do
software. O cliente escreve as histórias e a equipe estima o esforço
necessário para implementá-las. Vale ressaltar que as histórias não possuem
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todas as informações necessárias para o desenvolvimento, então os
desenvolvedores XP, no decorrer da iteração, utilizam o diálogo presencial
com o cliente para obter mais detalhes.


Ciclo Semanal: em projetos XP, o software é desenvolvido de forma iterativa
e incremental. Semanalmente, a equipe se reúne com o cliente para: avaliar o
progresso do projeto e utilizá-lo como referência para estimar o progresso
esperado na próxima iteração; priorizar as histórias que serão desenvolvidas
naquela semana; e transformar as histórias em tarefas e estimá-las. Na
sequência, o software é desenvolvido e testado e, no final da semana, tem-se
uma parte do software pronto para ser implantado.



Ciclo Trimestral: planejamento trimestral do projeto realizado por meio de
reuniões com a equipe. Nesse momento, define-se os temas que serão
desenvolvidos nos próximos três meses. Cada tema é formado por um
conjunto de histórias. Isso possibilita que a equipe reflita, durante o
desenvolvimento, como as histórias daquela semana se relacionam com o
todo. Ademais, o ciclo trimestral é um momento propício para a equipe refletir
sobre o andamento do projeto no ciclo anterior, identificando problemas e
propondo ações para resolvê-los.



Folga: a equipe XP deve estabelecer um nível de folga nas estimativas de
esforço planejadas para as atividades do projeto. A folga auxilia a equipe na
redução dos impactos de eventuais imprevistos, atendendo, assim, o que foi
planejado para a iteração.



Compilação em 10 Minutos: em até 10 minutos, a equipe XP deve executar,
automaticamente, a compilação e os testes de todo o software. A compilação
e os testes automatizados são importantes, uma vez que possibilitam um
ganho de tempo para a equipe e garantem que os passos sejam seguidos de
forma consistente sempre que forem executados.



Integração Contínua: consiste em integrar o código gerado pelos
desenvolvedores diversas vezes ao dia, assegurando que ele permaneça
consistente ao término de cada integração. Em cada integração é executado,
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automaticamente, a compilação e os testes para detectar possíveis defeitos
(LI; WANG, 2010).


Desenvolvimento Orientado a Testes: o desenvolvimento é dirigido por
testes, ou seja, os testes automatizados são escritos antes mesmo de
codificar as histórias. O primeiro passo é criar um código de teste o mais
simples possível. Em seguida, executa-se o teste e se ele falhar modifica-se o
código para que o teste passe. A intenção é acrescentar código,
gradativamente, até que o teste passe. Por fim, realiza-se a refatoração do
código atrás de possíveis melhorias (SHORE; WARDEN, 2007).



Projeto Incremental: os desenvolvedores fazem o projeto (design) do
software de forma incremental, em cada iteração. O objetivo é criar um projeto
do software o mais simples possível que apóie o desenvolvimento das
histórias de cada iteração.

A seguir, apresenta-se um resumo das práticas corolárias (BECK, 2004):


Envolvimento Real do Cliente: participação ativa do cliente no processo de
desenvolvimento do software. Isso reduz o esforço desnecessário, colocando
quem tem as necessidades junto com quem irá satisfazê-las.



Implantação Incremental: implantação incremental, em produção, das
histórias construídas pela equipe.



Continuidade da Equipe: permitir que os membros de uma equipe eficaz
trabalhem juntos em outros projetos. Isso evita a dispersão do conhecimento
e experiência, além de permitir que os membros trabalhem com as pessoas
que conhecem e tem sinergia.



Redução da Equipe: à medida que uma equipe aumenta a sua capacidade
produtiva, deve-se manter a carga de trabalho constante e, então, reduzir
gradualmente o seu tamanho. Com isso, as pessoas são liberadas para
trabalhar em outros projetos. Tentar manter todos os membros ocupados
pode esconder um excesso de recursos na equipe.
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Análise da Causa-Raiz: qualquer defeito encontrado após o desenvolvimento
deve ser eliminado e a sua causa também. Isso permite que a equipe não
incorra no mesmo problema novamente.



Código Coletivo: qualquer membro da equipe pode modificar qualquer parte
do software, a qualquer momento, com a intenção de melhorá-lo. Todos
compartilham a responsabilidade pela qualidade do código (SHORE;
WARDEN, 2007).



Código e Testes: a equipe XP deve manter como artefatos permanentes do
projeto, apenas o código e os testes. Se necessário, outros documentos
podem ser gerados a partir do código e dos testes. O formalismo, o excesso
de documentos desnecessários, interfere na geração de valor para o cliente.



Repositório Único de Código: durante o desenvolvimento do software,
deve-se manter um único repositório de código. Várias ramificações de código
(versões) dificultam o trabalho de sincronização e o entendimento da equipe.



Implantação Diária: consiste em colocar em produção, todas as noites,
novas funcionalidades do software. Com isso, o feedback entre o que está
sendo construído pela equipe e o que o usuário está utilizando é mais rápido
e eficiente.



Contrato de Escopo Negociável: nos contratos de desenvolvimento de
software pode-se fixar o prazo, custo e qualidade, mas o escopo deve ser
suscetível a mudanças. Mudanças de escopo são positivas, pois o cliente
recebe um software que gera valor para o seu negócio.



Pague pelo Uso: o cliente realiza o pagamento pelo desenvolvimento do
software quando ele começa a utilizar todas as funcionalidades do software.

Convém ressaltar que a decisão de quais práticas aplicar depende da melhoria
desejada no processo de desenvolvimento de software (BECK, 2004). Além disso,
nem todas as práticas do método XP são aplicáveis a todos os processos de
desenvolvimento de software (BECK, 2004), (TURK et al., 2005).
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2.2.2 Características das Práticas XP que Podem Afetar os Principais Fatores de
Produtividade do Desenvolvimento de Software
As práticas do método XP tem características que podem afetar os principais fatores
de produtividade do desenvolvimento de software citados no tópico anterior:


Reuso de software: ambientes XP, geralmente sacrificam a construção de
soluções genéricas ou produtos que facilitam o desenvolvimento de futuros
projetos. Os produtos de software são desenvolvidos para solucionar
problemas específicos do projeto atual. Além disso, para evitar a propagação
de defeitos em outro software, a criação de produtos para o reuso requer um
processo consistente e preciso de controle de qualidade, algo que não é
comum no XP (TURK et al., 2005), (SHAHIR et al., 2008).



Tamanho e complexidade do software: para garantir o sucesso do projeto, o
desenvolvimento de software grande e complexo geralmente requer práticas
mais formais, do que as do XP (TURK et al., 2005). Shahir et al. (2008)
relatam que nesse cenário é essencial desenhar uma arquitetura e detalhar os
modelos de projeto. Ademais, existe software que é funcionalmente tão
acoplado e integrado que pode dificultar o desenvolvimento iterativo e
incremental proposto pelo XP.



Motivação da equipe: o método XP é orientado a pessoas ao invés de
orientado a processo, logo o projeto fica mais suscetível a problemas
relacionados ao trabalho em equipe (SHAHIR et al., 2008). Beecham et al.
(2007) mencionam que a equipe XP trabalha de forma colaborativa, assim fica
difícil identificar as contribuições individuais. Isso pode desmotivar os
membros que buscam promoção ou ascensão. Além disso, em uma
programação

em

pares,

os

programadores

passivos,

podem

ficar

desmotivados quando o seu parceiro domina o desenvolvimento do software.


Qualidade da gestão: o XP dá ênfase a interação e ao diálogo entre os
membros da equipe ao invés de documentos. Assim, a coordenação pode
perder o controle com relação à execução das atividades do projeto (ZAKI;
MOAWAD, 2010). Outro problema é que o XP valoriza mais responder às
mudanças do cliente do que seguir um plano específico. Nesse contexto,
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torna-se um desafio para a coordenação realizar o acompanhamento do
projeto (CORAM; BOHNER, 2005).


Habilidades e experiência da equipe: a equipe XP precisa ser formada por
desenvolvedores qualificados, caso contrário, pode causar o insucesso do
projeto (ZAKI; MOAWAD, 2010). Uma equipe formada por desenvolvedores
com sólidos conhecimentos em programação e relevante experiência no
produto de software e no processo de desenvolvimento (TURK et al., 2005).



Tamanho

da

equipe:

os mecanismos de

coordenação, controle

e

comunicação do XP são mais indicados para projetos com equipe pequena ou
média. Quando a equipe aumenta, restringe, por exemplo, a eficácia e a
frequência das interações presenciais necessárias para um projeto XP. Com
isso, mais documentos precisam ser gerados (TURK et al., 2005), (SHAHIR et
al., 2008).


Estabilidade dos requisitos: em um projeto XP, os requisitos são levantados
a qualquer momento durante as iterações do ciclo de desenvolvimento do
software a fim de detalhar as histórias e atender as necessidades do cliente
(ZAKI; MOAWAD, 2010). Além disso, mudanças de requisitos são bem-vindas
mesmo no final da fase de construção do software (BECK, 2004). Assim, os
cenários em questão não favorecem a estabilidade de requisitos.



Ferramentas de desenvolvimento: a aplicação de algumas práticas XP,
como desenvolvimento orientado a testes, código coletivo e repositório único
de código, é dependente do uso de ferramentas. Sem a utilização de uma
ferramenta adequada, torna-se inviável a aplicação dessas práticas (SHAHIR
et al., 2008).



Participação e experiência do cliente: em projetos XP, o cliente faz parte da
equipe e deve participar ativamente do processo de desenvolvimento do
software, realizando, dentre outras atividades, a definição e priorização das
histórias e os testes das versões. Essa realidade nem sempre é viável, pois o
cliente executa outras atividades na organização, e em alguns casos está
fisicamente distante da equipe de desenvolvimento (SHAHIR et al., 2008),
(ZAKI; MOAWAD, 2010).
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O quadro 3 apresenta um resumo das características das práticas do método XP
que podem afetar os principais fatores de produtividade do desenvolvimento de
software.
Principais fatores de
produtividade do
desenvolvimento de software
Reuso de software

Tamanho e complexidade do
software (software grandes e
complexos)
Motivação da equipe
Qualidade da gestão

Habilidades e experiência da
equipe
Tamanho da equipe (equipes
grandes)

Estabilidade dos requisitos

Ferramentas de desenvolvimento
Participação e experiência do
cliente

Características das práticas XP que podem afetar os
principais fatores de produtividade


Desenvolvimento
de
produtos
de
software
específicos para o projeto atual (sem reuso);
 Ausência de um processo formal de controle de
qualidade dos componentes de software destinados
ao reuso.
 Ausência de uma fase de projeto formal (modelagem
do software);
 Utilização do desenvolvimento iterativo e incremental
para software com alto acoplamento.
Trabalho colaborativo, dificultando a identificação das
contribuições individuais dos membros da equipe.
 Foco na comunicação interativa ao invés de
documentos;
 Ênfase em responder às mudanças do cliente do
que seguir um plano específico;
 Planejamento limitado do projeto, sem muita
previsibilidade.
Necessidade de uma equipe de desenvolvedores
experientes.
 Necessidade de interações presenciais frequentes
para desenvolver o projeto;
 Forte dependência do conhecimento da equipe
(conhecimento tácito);
 Escassez de documentação.
 Levantamento de requisitos a qualquer momento
durante as iterações do ciclo de desenvolvimento de
software;
 Mudanças frequentes de requisitos.
Alta dependência de ferramentas para a aplicação de
algumas práticas.
Necessidade da participação ativa do cliente no
processo de desenvolvimento de software.

Quadro 3 – Características das práticas XP que podem afetar os principais fatores de
produtividade do desenvolvimento de software.
Fonte: Traduzido e elaborado com base em Sampaio et al. (2010), Turk et al. (2005), Shahir
et al. (2008), Beecham et al. (2007), Zaki e Moawad (2010), Coram e Bohner (2005) e Beck
(2004).
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Turk et al. (2005) relatam que as práticas e os princípios do método XP podem ser
adaptados conforme necessidade da organização. Assim, para amenizar as
características ressaltadas anteriormente, este trabalho propõe uma abordagem que
incentiva a adaptação contínua das práticas XP, visando melhorar os principais
fatores que afetam a produtividade do desenvolvimento de software.

2.2.3 Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software XP

No XP, o desenvolvimento do software é realizado por meio de um fluxo contínuo de
atividades ao invés de fases discretas como no desenvolvimento tradicional. Em
cada iteração (de 1 semana), a equipe XP planeja, analisa, projeta, codifica, testa e
implanta um conjunto de funcionalidades que agregam valor para o cliente. Como
resultado, a equipe obtém com frequência feedback do cliente sobre a entrega
realizada e detectam rapidamente se estão ou não no caminho certo (SHORE;
WARDEN, 2007).

Convém ressaltar que as atividades de análise, projeto, codificação e testes são
executadas várias vezes e simultaneamente em cada iteração.

A figura 1 apresenta o ciclo de desenvolvimento de software XP com suas
atividades.

Figura 1 – Ciclo de vida do desenvolvimento de software XP.
Fonte: Traduzida de Shore e Warden (2007).
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O detalhe de cada atividade pode ser visto nos tópicos a seguir (WARDEN; SHORE,
2007):


Planejamento: a equipe se reúne com o cliente para esclarecer a visão do
projeto, construir/refinar o plano geral de implantações das histórias, criar
histórias, gerenciar riscos e planejar a iteração corrente (priorização e
estimativa das histórias).

O cliente realiza a priorização das histórias da

iteração e os programadores são responsáveis por estimá-las.


Análise: os programadores junto com o cliente detalham, por meio de
conversas, os requisitos das histórias planejadas para a iteração. Alguns
requisitos são tão complicados e difíceis de entender que o cliente os
formaliza, com os auxilio dos testadores, criando os testes do cliente – que
consistem em exemplos detalhados e validados automaticamente. Esses
testes são construídos ao mesmo tempo em que os programadores realizam a
implementação da história em questão. Para definir a interface do usuário, o
cliente trabalha ao lado dos programadores esboçando as telas do software.
Em algumas equipes XP, existe o papel do designer que tem a
responsabilidade de executar tal atividade.



Projeto e Codificação: o projeto e a arquitetura do software são criados de
forma contínua e evolutiva ao longo das iterações. Esse trabalho é guiado pelo
desenvolvimento orientado a testes que engloba a execução de testes,
codificação,

projeto

e

arquitetura.

Para

apoiar

esse

processo,

os

programadores trabalham em pares (programação em pares), ou seja,
enquanto uma pessoa está escrevendo o código, a outra observa atentamente
o trabalho produzido, buscando problemas de projeto. Além disso, como os
programadores são responsáveis pela administração do ambiente de
desenvolvimento de software, eles usam um sistema de controle de versão
para gerenciar a configuração e preservar a compilação automática. Eles
integram seu código a todo o momento e garantem que toda integração é
tecnicamente viável de ser implantada. Para facilitar esse trabalho, os
programadores padronizam a codificação do software e compartilham a
propriedade do código com toda a equipe, ou seja, todos podem levantar
problemas e realizar as correções necessárias.
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Teste: nessa atividade, os programadores, os clientes e os testadores fazem a
sua contribuição para assegurar a qualidade do software. Os programadores
utilizam o desenvolvimento orientado a testes, produzindo testes unitários e de
integração automáticos. Esses testes ajudam a detectar se o software está
com o comportamento esperado pelos programadores. O cliente revisa o
trabalho realizado para verificar se a interface do usuário funciona da forma
esperada. Os testadores exploram o software para detectar defeitos e, isso
inclui também, a validação das características não funcionais do software,
como desempenho e estabilidade. Quando um defeito é encontrado, a equipe
realiza uma análise de causa-raiz e planeja ações para melhorar o processo e
evitar que isso ocorra novamente no futuro. Os resultados do teste servem
como parâmetro para o cliente decidir se cria novas histórias. A equipe não
executa nenhum teste de regressão de forma manual, uma vez que o
desenvolvimento orientado a testes e os testes do cliente proporcionam um
excelente pacote de testes de regressão automático. Sempre que os
programadores integram o software, eles rodam todo o pacote de testes de
regressão para verificar se algo não está funcionado como deveria. Convém
ressaltar que as práticas trabalho energizado e programação em pares
contribuem também para a equipe desenvolver um software de qualidade.



Implantação: no final de cada iteração, pode ocorrer a implantação das
histórias construídas. A implantação do software no ambiente de produção é
programada pelo cliente de acordo com as necessidades de negócio.

Durante o ciclo de vida de projetos XP, a participação ativa do cliente é primordial. É
importante que ele esteja sempre à disposição da equipe do projeto para sanar
dúvidas e contribuir com informações de negócio.

Este trabalho considera esse ciclo de vida para o desenvolvimento de software XP.

2.3 Gerenciamento do Conhecimento

O conhecimento é segmentado em duas categorias: explícito e tácito. O
conhecimento explícito é aquele que é transmitido em uma linguagem formal e
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sistemática, além de ser facilmente comunicado e compartilhado. É armazenado em
produtos de software ou documentos. O conhecimento tácito é aquele que está
armazenado nas pessoas, na forma de memória, habilidades, experiência, intuição e
criatividade. Não é fácil de ser expresso e comunicado (NONAKA; TAKEUCHI,
1991).

O conhecimento é criado por meio da interação entre o conhecimento tácito e o
conhecimento explícito. Conforme ilustrado na figura 2, Nonaka e Takeuchi (1991)
propõem 04 (quatro) processos de conversão do conhecimento:


Socialização: processo de troca e compartilhamento de experiências que gera
um novo conhecimento tácito.



Externalização: processo que gera conceitos novos e explícitos, a partir do
conhecimento tácito.



Combinação: processo de sistematização de conceitos explícitos em um
sistema de conhecimento. Ocorre por meio da troca e combinação de
conhecimentos explícitos que pode levar a um novo conhecimento.



Internalização: processo de incorporação do conhecimento explícito no
conhecimento tácito. Refere-se ao aprendizado adquirido por meio da
aplicação prática.

Figura 2 – Os 04 (quatro) processos de conversão do conhecimento.
Fonte: Traduzida de Nonaka e Takeuchi (1991).
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O conhecimento no contexto deste trabalho refere-se à experiência e ao
aprendizado adquirido pela equipe XP no processo de desenvolvimento de software
dos projetos. Levy e Hazzan (2009) consideram um desafio para as organizações
extrair o conhecimento tácito dos seus recursos e aplicá-lo, quando necessário,
como um incentivo à inovação. O método XP incentiva a socialização do
conhecimento, não há uma prática que transforme o conhecimento tácito dos
membros da equipe dos projetos em conhecimento explícito para ser usado no nível
organizacional. O conhecimento fica restrito as fronteiras do projeto (SALO;
ABRAHAMSSON, 2005), (DINGSOYR et al., 2009). No entanto, o aprendizado e a
experiência dos membros da equipe dos projetos são importantes insumos para o
programa de melhoria do processo de desenvolvimento de software da organização
(ALAGARSAMY et al., 2006). Assim, capturar as experiências tácitas e convertê-las
na forma explícita possibilita que elas sejam reutilizadas no futuro, pelo projeto
corrente e demais projetos da organização.

Segundo Alagarsamy et al. (2007), o gerenciamento do conhecimento pode apoiar a
introdução e a institucionalização das ações de melhoria no processo de
desenvolvimento de software da organização. Nonaka e Teece (2001) relatam que o
gerenciamento do conhecimento cria um ambiente de aprendizado que apóia a
criação e a transferência do conhecimento, utilizando e reutilizando o conhecimento
individual e organizacional. Para Lihua e Feifei (2010), a gestão do conhecimento é
qualquer processo que cria, adquire, captura, compartilha, utiliza e avalia o
conhecimento para melhorar o aprendizado e o desempenho nas organizações.

Salo e Abrahamsson (2005) propõem uma abordagem que usa o aprendizado dos
projetos de software ágil na melhoria do processo de desenvolvimento de software
organizacional. Conforme ilustrado na figura 3, as melhorias de processo de um
projeto,

como

adaptações

das

práticas

e

melhoria

das

ferramentas

de

desenvolvimento, são compartilhadas para o nível organizacional a fim de beneficiar
outros projetos.
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Figura 3 – Interação entre o aprendizado dos projetos ágeis e o aprendizado organizacional.
Fonte: Traduzida e adaptada de Salo e Abrahamsson (2005).

Para isso, aplica-se o método PIW (Post-Iteration Workshop), em cada iteração do
projeto, para coletar o conhecimento e a experiência da equipe a fim de estabelecer
melhorias no processo de desenvolvimento de software. De acordo com a figura 4,
esse método é composto por 06 (seis) passos: preparação, coleta de experiência,
planejamento das ações de melhoria, execução das ações de melhoria no processo
de desenvolvimento, acompanhamento e validação das ações e armazenamento
das melhorias de processo obtidas.

O método PIW utiliza a técnica KJ (Kawakita Jiro) para gerar, coletar e estruturar as
experiências positivas e negativas obtidas na iteração anterior do projeto. Em cada
iteração, a equipe do projeto registra os problemas positivos e negativos em post-it,
realiza o agrupamento desses problemas por afinidade e discute os negativos para
gerar melhorias no processo de desenvolvimento (SALO, 2004). Na sequência,
realiza-se o planejamento das ações de melhoria da próxima iteração. Tais ações
são executadas no processo de desenvolvimento e avaliadas quanto a sua
efetividade.
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Figura 4 – Passos da técnica PIW (Post-Iteration Workshop).
Fonte: Traduzida e adaptada de Salo e Abrahamsson (2005).

Os autores propõem a utilização de uma planilha para armazenar e realizar o
acompanhamento das ações de melhoria. Isso propicia o compartilhamento das
experiências do projeto para o nível organizacional (outros projetos).

Como resultado da aplicação do método PIW, a equipe do projeto pode identificar 04
(quatro) saídas de aprendizado:


Dados das métricas coletadas no projeto: os dados coletados permitem que a
equipe do nível organizacional realize o monitoramento e identifique desvios
com relação às metas de melhoria do processo estabelecidas inicialmente.
Com base no resultado, a equipe do projeto faz os ajustes necessários.



Melhorias de processo identificadas, aplicadas e avaliadas durante as
iterações do projeto: são entradas para a melhoria do processo de software
organizacional que beneficia o projeto corrente e outros projetos. A equipe do
nível organizacional filtra e analisa as melhorias de diversos projetos e, em
seguida, direciona ou planeja a aplicação no processo de desenvolvimento.



Solicitações de melhoria de processo pela equipe do projeto que requerem o
envolvimento organizacional: apoio da equipe organizacional na aprovação e
implementação das ações de melhoria no projeto corrente.

40



Oportunidades de melhoria que não foram aplicadas no projeto corrente:
sugestões para futuras melhorias no processo de desenvolvimento da
organização a serem avaliadas pela equipe do nível organizacional.

Os autores aplicaram essa abordagem, simultaneamente, em 05 (cinco) projetos de
desenvolvimento de software ágil. No caso demonstrado, com base na experiência,
as equipes dos projetos propõem e executam melhorias nas práticas e ferramentas
do processo de desenvolvimento de software, ao longo das iterações. Em um
determinado momento, a equipe define algumas metas, como velocidade de
desenvolvimento e precisão da estimativa, a fim de orientar a aplicação e a
validação da efetividade das ações de melhoria. O estudo evidencia uma forte
colaboração entre os níveis de projeto e organizacional, permitindo, assim, a
transferência das melhorias de processo dos projetos para o nível organizacional
(outros projetos).

No entanto, nessa abordagem, não ficou claro nas atividades executadas nos níveis
de projeto e organizacional a existência de uma etapa, onde a organização define
antecipadamente as metas (aumento de produtividade, melhoria na qualidade do
software, entre outras) a serem alcançadas com o programa de melhoria do
processo de desenvolvimento de software e, também, como as melhorias de
processo são disseminadas para o nível organizacional e sustentadas no processo
de desenvolvimento de software. Além disso, a planilha utilizada para armazenar as
melhorias de processo obtidas não é muito adequada para um ambiente XP que
incentiva a agilidade e a colaboração. Outro ponto observado é que as organizações
iniciam seu programa de melhoria do processo de software sem um direcionamento
(ou sugestão) de quais práticas XP devem adaptar para resolver ou mitigar os
problemas que afetam as metas de melhoria de processo estabelecidas. Como não
há um repositório de conhecimento preliminar, a equipe do projeto sugere
adaptações das práticas XP no decorrer das iterações do projeto, retardando o
aprendizado e, por consequência, o resultado do programa de melhoria do processo
de software.
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Alagarsamy et al. (2007) apresentam também um modelo dirigido ao conhecimento
para a instituição de um programa de melhoria do processo de software,
denominado KDM (Knowledge Driven Model). Ele é composto por 05 (cinco) fases:


Fase Inicial: nessa fase, há o entendimento da necessidade do programa de
melhoria do processo, além do esboço do orçamento e do plano de trabalho.
São definidos também o patrocinador e a infraestrutura necessária para o
processo de melhoria.



Fase de Diagnóstico: a partir da necessidade, é executada uma ampla
pesquisa do acervo existente na organização para a aquisição do
conhecimento tácito (internalização). Tal pesquisa é realizada nos artefatos,
relatórios e memorandos de projetos anteriores e similares.



Fase de Estabelecimento: o conhecimento adquirido na fase anterior é
armazenado em um repositório para posterior consulta pelos projetos da
organização. Uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento é
fundamental nessa fase.



Fase de Ação: uso do conhecimento, armazenado no repositório, para
planejar e executar as melhorias do processo de software.



Fase de Aprendizagem: o conhecimento tácito obtido por meio do processo
de aprendizado e experiência é analisado e armazenado no repositório
(conhecimento explícito). Além disso, essa fase também envolve a geração de
um novo conhecimento a partir da troca e combinação de conhecimentos
explícitos. A organização usa essa fonte de informação no próximo ciclo de
melhoria do processo de software.

Durante 04 (quatro) meses, os autores aplicaram o KDM em um programa de
melhoria do processo de software de uma organização. Eles ilustram isso com um
exemplo de um caso, no qual um desenvolvedor tem um problema para escrever a
especificação de projeto do software e, então, faz uso do repositório de
conhecimento, coletando informações relevantes e similares. A partir de dois
modelos de especificação de projeto extraído do repositório, ele elabora em 14
(quatorze) dias a nova especificação, resolvendo o problema em questão. Esse novo
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conhecimento é compartilhado entre os projetos da organização e armazenado no
repositório para ser utilizado pelo projeto corrente e outros da organização. Dois
meses depois, em uma situação similar em outro projeto, o desenvolvedor consegue
elaborar a especificação de projeto em apenas 06 (seis) dias, usando o
conhecimento adquirido do repositório.

Diante do exposto, o KDM propõe a melhoria do processo de desenvolvimento por
meio do reuso de produtos de software pelos projetos da organização. O reuso é um
dos fatores que podem afetar a produtividade, mas há outros, como tamanho da
equipe, estabilidade dos requisitos, qualidade da gestão, habilidades e experiência
da equipe, entre outros que não foram abordados nem tratados pelo modelo em
questão.

De forma similar à abordagem de melhoria do processo de desenvolvimento de
software proposta por Salo e Abrahamsson (2005), este trabalho também utiliza o
gerenciamento do conhecimento para capturar, armazenar, compartilhar, utilizar e
avaliar as experiências das equipes dos projetos com relação às ações de melhoria
aplicadas no processo de desenvolvimento de software XP. Em cada iteração, a
equipe do projeto XP aplica as ações que estão no repositório de conhecimento e, a
partir da experiência, avalia os resultados obtidos e propõe adaptações nas práticas
XP, visando aprimorar os principais fatores que afetam a produtividade. Esse ciclo
se repete em todos os projetos da organização e os resultados são armazenados em
um repositório de conhecimento organizacional, viabilizando, assim, o acesso por
todos os projetos.

A abordagem de Alagarsamy et al. (2007) trata da transferência do conhecimento
entre projetos a partir do reuso de produtos de software da organização. Com isso,
obtém-se uma melhoria no processo de software que contribui para o aumento da
produtividade. A abordagem proposta neste trabalho utilizará esse racional para
adaptar algumas práticas XP, visando aprimorar o fator de produtividade reuso de
software.
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2.4 Sistemas Wiki

Wikis são sistemas que podem ser utilizados para o compartilhamento de
conhecimento e experiências. Eles promovem um ambiente colaborativo, no qual
todos podem contribuir e modificar as informações (YANG et al., 2008), (AMESCUA
et al., 2010).

São utilizados para diversos propósitos, inclusive para o gerenciamento do
conhecimento, onde as atividades de captura, pesquisa e compartilhamento das
experiências e aprendizado são executadas de uma maneira aberta, colaborativa e
distribuída (SHAOHUA; FAN, 2008).

Os principais sistemas Wikis geralmente compartilham as seguintes características
(SHAOHUA; FAN, 2008), (JUNJIE et al., 2010):


são formados por um conjunto de páginas Web;



possuem um ambiente hipertexto de fácil uso e modificação;



as pessoas podem criar, modificar, completar ou deletar conteúdo;



as alterações de conteúdo são realizadas via Web;



para proteger a segurança do conteúdo, fornecem funções de versionamento,
rastreamento das modificações e mecanismos de rollback de conteúdo em
caso de alterações indesejáveis;



fornecem funções de notificação das modificações, controle de acesso,
sistema de busca e mecanismo de divulgação;



são indicados para o armazenamento de informações colaborativas.

Yang et al. (2008) relatam que sistemas como MediaWiki, PMWiki, TikiWiki e
PhpWiki são os mais usados como ferramenta de gerenciamento de conhecimento.
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MediaWiki é um software livre de código aberto, desenvolvido em PHP (Personal
Home Page) e utiliza o MySQL como banco de dados. Ele possui todas as
características citadas anteriormente, além de algumas vantagens quando
comparado aos outros sistemas (YANG et al., 2008):


tem uma popularidade maior, uma vez que os usuários estão mais
familiarizados a utilizá-lo. O Wikipedia, por exemplo, foi desenvolvido nesse
sistema;



pode ser usado em diferentes sistemas operacionais, como Linux e Windows;



permite adicionar outras funcionalidades, além das existentes no software
original;



suporta várias línguas, como português, inglês, chinês, etc;



possui uma configuração mais fácil.

Assim, com base nas características e vantagens enfatizadas e como o ambiente XP
é dinâmico e incentiva fortemente a colaboração, este trabalho utiliza o sistema
MediaWiki para apresentar o repositório de conhecimento preliminar que contém
sugestões de adaptações das práticas XP para mitigar ou resolver os problemas do
processo de software que afetam os principais fatores de produtividade.

Convém ressaltar que o uso do sistema MediaWiki como repositório de
conhecimento de melhorias do processo de software é uma escolha deste trabalho.
No entanto, as organizações podem selecionar outros sistemas/ferramentas para tal
finalidade.

2.5 Conclusão

Essa seção apresentou os conceitos importantes para o desenvolvimento da
abordagem proposta neste trabalho, como: os principais fatores que afetam a
produtividade do desenvolvimento de software; os princípios, as práticas e as
características do método XP que podem afetar os principais fatores de
produtividade do desenvolvimento de software; o gerenciamento do conhecimento
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como apoio à introdução e à institucionalização das ações de melhoria no processo
de desenvolvimento de software da organização; e o sistema MediaWiki usado,
como exemplo, para apresentar o repositório de conhecimento preliminar que
contém sugestões de adaptações das práticas XP para mitigar ou resolver os
problemas do processo de software que afetam os principais fatores de
produtividade.

As abordagens de melhoria do processo de software dirigida ao conhecimento de
Salo e Abrahamsson (2005) e Alagarsamy et al. (2007) servem como referência para
o desenvolvimento deste trabalho.

Na seção seguinte, descreve-se a abordagem dirigida ao gerenciamento do
conhecimento para a melhoria do processo de desenvolvimento de software ágil XP,
visando o aprimoramento dos principais fatores que afetam a produtividade.
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3 ABORDAGEM DIRIGIDA AO GERENCIAMENTO DO CONHECIMENTO PARA
A MELHORIA DOS FATORES DE PRODUTIVIDADE DO DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE ÁGIL XP

Essa seção apresenta a proposta deste trabalho que é a criação de uma abordagem
que utiliza o gerenciamento do conhecimento para estabelecer um programa de
melhoria do processo de desenvolvimento de software ágil XP, visando o
aprimoramento dos principais fatores que afetam a produtividade.

Tal abordagem é composta por um conjunto de passos, mecanismos de apoio para
executar esses passos e um repositório de conhecimento preliminar com sugestões
de adaptações das práticas XP para mitigar ou resolver os problemas do processo
de software que afetam os principais fatores de produtividade.

Inicialmente, definem-se as atividades, as entradas, as saídas, os controles e os
mecanismos de apoio (pessoas, técnicas e ferramentas) dos passos. Em seguida,
apresentam-se a estrutura e o conteúdo do repositório de conhecimento de
melhorias do processo de software preliminar, bem como o fluxo completo de como
implementar a abordagem em questão.

Convém ressaltar que esta abordagem não descaracteriza o método ágil XP, uma
vez que Kent Beck – criador do XP – incentiva as organizações a alterarem as
práticas XP para atender as necessidades do seu processo de desenvolvimento de
software.

3.1 Passos e Mecanismos de Apoio

A abordagem é composta por 09 (nove) passos executados nos níveis
organizacional e de projeto, conforme ilustrado no quadro 4.

Os passos foram definidos com base nos requisitos necessários para o
estabelecimento de um programa de melhoria do processo de desenvolvimento de
software, como: realização de diagnóstico do processo atual para levantar os
problemas existentes, priorização dos problemas, definição de ações de melhoria e
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verificação da efetividade das ações de melhoria aplicadas. As características do
ambiente XP, como forte ênfase à colaboração e à socialização do conhecimento
também contribuiram para a definição dos passos.

Os passos do nível organizacional são executados pela equipe de processo,
enquanto os passos do nível de projeto são executados pela equipe do projeto e
pelo atualizador do repositório com o apoio da equipe de processo.

No quadro 5, tem-se todas as partes envolvidas na execução dos passos da
abordagem nos níveis organizacional e de projeto.
Passos no nível organizacional

Passos no nível de projeto

Preparação e condução do diagnóstico do

Determinação/refinamento da meta de

processo de desenvolvimento de software

produtividade

Análise dos resultados obtidos no

Definição das ações de melhoria do

diagnóstico

processo de software

Customização do repositório de
conhecimento de melhorias do processo de
software preliminar

Execução das ações de melhoria do
processo de software

Sustentação das melhorias do processo de

Verificação da efetividade das ações de

software obtidas

melhoria do processo de software

Disseminação das melhorias do processo
de software obtidas
Quadro 4 – Passos da abordagem nos níveis organizacional e de projeto.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Passos da abordagem
Nível organizacional

Partes envolvidas
Equipe de processo.


Nível de projeto

Equipe do projeto (gerente de projetos, programadores,
analistas de negócios, testadores, etc.);



Atualizador do repositório;



Equipe de processo como apoiador.

Quadro 5 – Partes envolvidas na execução dos passos da abordagem nos níveis
organizacional e de projeto.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Em suma, a equipe de processo customiza e promove o uso e a atualização da
abordagem, além de disseminar no âmbito organizacional as melhorias de processo
obtidas nos projetos. Ela apoia a equipe do projeto na definição, execução e
avaliação da efetividade das ações de melhoria do processo de desenvolvimento de
software. O atualizador do repositório atualiza, no decorrer das iterações do projeto,
o repositório de conhecimento de melhorias do processo de software a fim de não
afetar a produtividade da equipe do projeto.

A seguir, tem-se a descrição dos passos que são executados no nível
organizacional:


Preparação e condução do diagnóstico do processo de desenvolvimento
de software: consiste na preparação e condução do diagnóstico do processo
de desenvolvimento de software da organização a fim de levantar os
problemas que afetam os principais fatores de produtividade (estado atual da
organização) – insumos essenciais para os próximos passos. O diagnóstico é
executado pela equipe de processo que levanta e analisa as informações
históricas do processo de desenvolvimento de software da organização.
Como em um ambiente XP há uma forte ênfase no conhecimento tácito ao
invés do explícito, não existe muita documentação, então a equipe precisa
recorrer também às experiências das pessoas envolvidas nos projetos
anteriores. Nesse cenário, o diagnóstico pode ser realizado por meio de
algumas sessões interativas (reuniões), usando como apoio a lista dos
principais fatores que afetam a produtividade do desenvolvimento de software
criada por Sampaio et al. (2010). Os problemas levantados do processo de
desenvolvimento de software da organização podem ser registrados no
sistema MediaWiki para posterior consulta e atualização, conforme ilustrado
na figura 5. Convém ressaltar que a equipe de processo pode usar algumas
técnicas para executar as sessões interativas de levantamento dos
problemas, como KJ, Brainstorm e Delphi.



Análise dos resultados obtidos no diagnóstico: a equipe de processo
analisa e prioriza os problemas levantados na fase de diagnóstico a fim de
melhorá-los de forma gradativa. Com isso, é possível medir e analisar os
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efeitos das ações de melhoria na resolução de cada problema e, por
consequência, em cada fator que afeta a produtividade do software.


Customização do repositório de conhecimento de melhorias do
processo de software preliminar: a equipe de processo customiza (caso
necessário) o repositório de conhecimento de melhorias do processo de
software preliminar para atender de forma mais efetiva os problemas
priorizados da organização. Os procedimentos que podem ser executados
são:
o alteração ou inclusão de problemas associados aos principais fatores
de produtividade;
o inclusão de outros fatores que afetam a produtividade do processo de
desenvolvimento de software da organização;
o alteração das práticas XP sugeridas ou inclusão de novas;
o alteração da explicação das adaptações realizadas nas práticas XP
sugeridas.
Como resultado, tem-se o repositório de conhecimento de melhorias do
processo de software da organização.



Sustentação das melhorias do processo de software obtidas: a equipe de
processo tem que sustentar o programa de melhoria do processo de software
na organização. Para tal, ela realiza inspeções no conteúdo (qualidade) e
auditorias

na

estrutura

(política

de

atualização)

do

repositório

de

conhecimento de melhorias do processo de software, monitora a execução
dos projetos com relação ao uso do repositório e estabelece um sistema de
reconhecimento e recompensa pela participação ativa dos membros das
equipes dos projetos no programa de melhoria.
Convém ressaltar que a auditoria é realizada com base na política de
atualização do repositório de conhecimento de melhorias do processo de
software que contém regras que devem ser seguidas pelo atualizador do
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repositório. Conforme ilustrado na figura 5, tal política pode ser documentada
no sistema MediaWiki.


Disseminação das melhorias do processo de software obtidas: a equipe
de processo dissemina, no âmbito organizacional, as melhorias de processo
obtidas para que as lições aprendidas sejam conhecidas pelos outros projetos
da organização – principalmente os similares. São compartilhadas também as
melhorias que não proporcionaram resultados satisfatórios no aprimoramento
dos principais fatores de produtividade do processo de desenvolvimento de
software. A disseminação pode ocorrer por meio do sistema MediaWiki.

Segue a descrição dos passos executados no nível de projeto:


Determinação/refinamento da meta de produtividade: a intenção do
programa de melhoria do processo de desenvolvimento de software proposta
neste trabalho, é aprimorar os principais fatores que afetam a produtividade.
Com isso, espera-se proporcionar melhorias na produtividade, como
consequência das frequentes mudanças realizadas no processo de
desenvolvimento de software com base no aprendizado e conhecimentos
obtidos pelas equipes no decorrer das interações dos sucessivos projetos.
Assim, a equipe de processo precisa definir uma meta mensurável de
produtividade ou refinar uma já existente para monitorar o seu progresso ao
longo das iterações dos projetos e validar se as ações de melhoria estão
realmente aprimorando os fatores de produtividade. Vale ressaltar que é
importante verificar as informações históricas para definir uma meta de
produtividade realista.



Definição das ações de melhoria do processo de software: a equipe de
projeto com o apoio da equipe de processo seleciona, do repositório de
conhecimento de melhorias do processo de software, as ações de melhoria
(adaptações das práticas XP) que serão testadas e monitoradas durante as
iterações do projeto. A escolha considera os problemas levantados no
processo de desenvolvimento de software da organização que afetam os
principais fatores de produtividade, a produtividade alvo, as características do
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projeto (tamanho e complexidade do software, experiência da equipe, etc.) e
os resultados obtidos na iteração anterior.

Figura 5 – Registro dos problemas levantados no processo de software da organização e da
política de atualização do repositório de conhecimento de melhorias do processo de
software no sistema MediaWiki.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Execução das ações de melhoria do processo de software: a equipe do
projeto com o apoio da equipe de processo executa, nas iterações, as ações
de melhoria selecionadas para resolverem/mitigarem os problemas do
processo de desenvolvimento de software que afetam os principais fatores de
produtividade. Com base nos resultados obtidos, são realizadas atualizações
no repositório de conhecimento de melhorias do processo de software, como:
o alteração

ou

inclusão

de

novos

problemas

do

processo

de

desenvolvimento de software;
o inclusão de outros fatores que afetam a produtividade do processo de
desenvolvimento de software;
o alterações das ações de melhorias (práticas XP) planejadas e
aplicadas na iteração;
o inclusão de ações de melhoria (práticas XP) não planejadas, mas
aplicadas durante a iteração;
o inclusão de novas ações de melhoria (novas práticas XP) do processo
de software que não foram aplicadas no projeto corrente;
o alteração da explicação das adaptações realizadas nas práticas XP.

As experiências e o aprendizado da equipe do projeto nas iterações são
fundamentais para o sucesso desse passo.

É importante ressaltar que para não afetar a produtividade da equipe do
projeto, é essencial que as atualizações no repositório sejam realizadas
somente pelo atualizador do repositório.


Verificação da efetividade das ações de melhoria do processo de
software: a equipe do projeto com o apoio da equipe de processo verifica a
efetividade das ações de melhorias aplicadas no aprimoramento dos
principais fatores de produtividade do desenvolvimento de software. Isso é
feito por meio de uma reunião de encerramento da iteração que tem por
objetivo:
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o Levantar a produtividade obtida – esse dado permite que a equipe de
processo realize o monitoramento e identifique desvios com relação à
meta de produtividade prevista inicialmente. O desvio pode sinalizar o
quão efetiva estão sendo as ações de melhorias no aprimoramento dos
principias fatores de produtividade.
o Confirmar as atualizações realizadas no repositório – a equipe de
processo confirma com a equipe de projeto as atualizações realizadas
no repositório de conhecimento de melhorias do processo de software.
o Planejar a próxima iteração – com base nos resultados, as equipes de
processo e do projeto planejam a próxima iteração, executando os
passos Determinação/refinamento da meta de produtividade e
Definição das ações de melhoria do processo de software.

Certamente, esse passo garante que o processo de desenvolvimento de
software esteja em frequente revisão, tornando-o mais eficiente. Para não
afetar o dinamismo do ambiente XP, é importante que a reunião de
encerramento da iteração não dure mais que uma hora.

3.2 Repositório de Conhecimento de Melhorias do Processo de Software Preliminar

Outro componente da abordagem é o repositório de conhecimento de melhorias do
processo de software preliminar que é desenvolvido para permitir que a organização
já inicie o seu programa de melhoria do processo de desenvolvimento de software
aplicando as sugestões de adaptações das práticas XP e avaliando, em seguida, o
impacto nos principais fatores de produtividade. Ele possui o seguinte conteúdo:


Principais fatores que afetam a produtividade do desenvolvimento de
software, como reuso de software, tamanho e complexidade do software
(software grandes e complexos), motivação da equipe, qualidade da gestão,
habilidades e experiência da equipe, tamanho da equipe (equipes grandes),
estabilidade dos requisitos e participação e experiência do cliente.
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Problemas do processo de desenvolvimento de software que afetam os
principais fatores de produtividade.



Sugestões de adaptações das práticas XP para mitigar ou eliminar os
problemas do processo de software e aperfeiçoar os principais fatores de
produtividade.



Explicação das adaptações realizadas nas práticas XP a fim de facilitar o
entendimento dos envolvidos.

O quadro 6 apresenta a estrutura e o conteúdo do repositório de conhecimento de
melhorias do processo de software preliminar.
Explicação

Principais fatores
de produtividade
do

Problemas do processo de
desenvolvimento de software

Sugestões de adaptações

adaptações

que afetam os principais

das práticas XP

das práticas

desenvolvimento

fatores de produtividade

de software
Reuso de software

das



Codificação da mesma

XP


Reuso de Software.

As

solução já implementada

explicações

em projetos anteriores;

das

Reincidência de problemas

adaptações

já vivenciados em projetos

realizadas nas

anteriores;

práticas



Retrabalho recorrente.

encontram-se

Tamanho e



Falhas na comunicação;



Reuso de Software;

nos próximos

complexidade do



Maior esforço de



Análise Light;

parágrafos.

coordenação;



Projeto Light;

Maior esforço de



Reuniões Diárias;

desenvolvimento.



Pontos Focais;



Programação em Pares



software (software
grandes e



complexos)

(programadores
inexperientes).
Motivação da



Retrabalho recorrente;

Desempenho e

equipe



Falta de comprometimento;

Recompensas.



Rotatividade alta;



Morosidade na execução
das tarefas.

XP
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Explicação

Principais fatores
de produtividade
do

Problemas do processo de

das

desenvolvimento de software

Sugestões de adaptações

adaptações

que afetam os principais

das práticas XP

das práticas

desenvolvimento

fatores de produtividade

de software

XP

Qualidade da



Gestão reativa;



Planejamento Light;

As

gestão



Perda do controle sobre os



Reuniões Diárias.

explicações

recursos.

das

Habilidades e



Retrabalho contínuo;

Programação em Pares

adaptações

experiência da



Curva de aprendizado alta;

(programadores

realizadas nas

equipe



Conflitos ente os membros

inexperientes).

práticas XP



da equipe;

encontram-se

Morosidade na execução

nos próximos

das tarefas.

parágrafos.

Tamanho da



Falhas na comunicação;



Análise Light;

equipe (equipes



Maior esforço de



Projeto Light;

coordenação;



Pontos Focais;

Presença frequente de



Reuniões Diárias.

grandes)


conflitos.
Estabilidade dos



Retrabalho contínuo;



Análise Light;

requisitos



Excesso de solicitação de



Análise de Mudanças

mudanças;


de Escopo.

Crescimento do custo e
esforço do software;



Ausência de envolvimento e
colaboração ativa do cliente.

Participação e



experiência do
cliente



Indisponibilidade dos



Envolvimento Real do

clientes;

Cliente ou Analista de

Dificuldade de mapear os

Negócios;

requisitos do software.



Análise Light.

Quadro 6 – Estrutura e conteúdo do repositório de conhecimento de melhorias do processo
de software preliminar.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Como o ambiente XP é dinâmico e incentiva fortemente a colaboração, este trabalho
utiliza como opção, o sistema MediaWiki, para apresentar o repositório de
conhecimento preliminar. Nas figuras 6 e 7, tem-se uma amostra do repositório no
sistema MediaWiki e, no apêndice A, a versão completa.
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Figura 6 – Visão parcial do repositório de conhecimento de melhorias do processo de
software preliminar no sistema MediaWiki.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 7 – Visão parcial do repositório de conhecimento de melhorias do processo de
software preliminar no sistema MediaWiki.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Convém ressaltar que as sugestões de adaptações das práticas XP contidas no
repositório de conhecimento de melhorias do processo de software preliminar foram
criadas com base nas características do método XP que tendem a afetar os
principais fatores de produtividade do desenvolvimento de software. O quadro 7
ilustra as adaptações realizadas que podem amenizar tais características e melhorar
os fatores de produtividade.
Principais fatores de

Características das práticas XP

produtividade do

que podem afetar os principais

desenvolvimento de

Sugestões de adaptações
das práticas XP

fatores de produtividade

software

Reuso de software



Reuso de Software.

Ausência de uma fase de projeto



Reuso de Software;

formal (modelagem do software);



Análise Light;

Utilização do desenvolvimento



Projeto Light;

iterativo e incremental para



Reuniões Diárias;

software com alto acoplamento.



Pontos Focais;



Programação em Pares

Desenvolvimento de produtos de
software específicos para o
projeto atual (sem reuso);



Ausência de um processo formal
de controle de qualidade dos
componentes de software
destinados ao reuso.


Tamanho e complexidade
do software (software



grandes e complexos)

(programadores
inexperientes).

Motivação da equipe

Trabalho colaborativo, dificultando a

Desempenho e

identificação das contribuições

Recompensas.

individuais dos membros da equipe.

Qualidade da gestão


Foco na comunicação interativa



Planejamento Light;

ao invés de documentos;



Reuniões Diárias.

Ênfase em responder as
mudanças do cliente do que
seguir um plano específico;



Planejamento limitado do
projeto, sem muita
previsibilidade.
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Principais fatores de

Características das práticas XP

produtividade do

que podem afetar os principais

desenvolvimento de

das práticas XP

fatores de produtividade

software

Habilidades e experiência

Sugestões de adaptações

Necessidade de uma equipe de

Programação em Pares

desenvolvedores experientes.

(programadores

da equipe

inexperientes).


Necessidade de interações



Análise Light;

Tamanho da equipe

presenciais frequentes para



Projeto Light;

(equipes grandes)

desenvolver o projeto;



Pontos Focais;

Forte dependência do



Reuniões Diárias.



conhecimento da equipe
(conhecimento tácito);


Escassez de documentação.



Levantamento de requisitos a



Análise Light;

Estabilidade dos

qualquer momento durante as



Análise de Mudanças de

requisitos

iterações do ciclo de

Escopo.

desenvolvimento de software;


Mudanças frequentes de
requisitos.

Necessidade da participação ativa



Envolvimento Real do

Participação e

do cliente no processo de

Cliente ou Analista de

experiência do cliente

desenvolvimento de software.

Negócios;


Análise Light.

Quadro 7 – Sugestões de adaptações das práticas XP criadas com base nas características
do método XP que podem afetar os principais fatores de produtividade do desenvolvimento
de software.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A seguir, encontra-se a descrição das sugestões de adaptações das práticas XP:

Práticas novas


Reuso de Software: a utilização, no novo desenvolvimento, de produtos de
software já existentes na organização, como código, componentes,
documento de arquitetura e especificações, diminui o retrabalho, aumenta a
produtividade e reduz o prazo e custo do projeto. Assim, ao término da última
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iteração do projeto, a equipe do projeto extrai os produtos que podem ser
reutilizados em projetos similares, faz as adaptações necessárias e os
armazena em um local de acesso compartilhado. Antes do armazenamento, a
equipe do processo realiza o controle de qualidade dos componentes de
software a fim de verificar se não há problemas que possam ser propagados
para os futuros projetos.


Análise Light: em cada iteração, a equipe do projeto junto com o cliente
detalha e documenta os requisitos das histórias mais importantes e
complexas. Eles constroem também um protótipo funcional das telas mais
relevantes para reforçar o entendimento. Antes de iniciar a codificação, o
cliente aceita formalmente o que foi documentado. Com isso, o cliente pode
verificar, posteriormente, se as entregas estão de acordo com os requisitos
mapeados.



Projeto Light: elaboração dos modelos essenciais (arquitetura, classes,
modelagem de dados, etc.) para facilitar a comunicação e o entendimento da
equipe do projeto com relação ao software. O documento de arquitetura pode
ser produzido na primeira iteração e os demais modelos incrementados em
cada iteração.



Reuniões Diárias: reunião diária realizada com toda a equipe do projeto
(inclusive o cliente) para verificar a situação das atividades da iteração
(atividades concluídas, em andamento e próximos passos), levantar riscos e
discutir os problemas e soluções. Nessa ocasião, o gerente de projeto pode
mostrar também a evolução do trabalho e a situação geral da iteração e do
projeto (prazo, custo, qualidade, etc.). Ela deve ter uma duração máxima de
30 (trinta) minutos. A intenção é criar um ambiente colaborativo, tornando a
equipe mais coesa, motivada e segura de que está no caminho certo.



Desempenho e Recompensas: estabelecimento, no início do projeto (na
fase de planejamento), de metas para a equipe do projeto associadas a
recompensas, caso elas sejam alcançadas. Se não existir um processo de
reconhecimento e recompensas em vigor, é necessário construir um para o
projeto.
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Planejamento Light: no início do projeto (na fase de planejamento), o
gerente de projeto elabora um plano do projeto light contendo informações
sobre o escopo, cronograma, custos e riscos. Tal plano serve de base para o
gerente de projetos acompanhar e controlar o projeto. Ele deve ser refinado
em cada iteração.



Análise de Mudanças de Escopo: implementação somente das mudanças
que não afetam o que já foi construído, ou seja, que não geram retrabalho.
Entretanto, as mudanças que geram retrabalho são implementadas somente
se forem críticas para o negócio ou impeçam a utilização imediata do
software. Vale ressaltar que com essa prática, a equipe continua entregando
ao cliente funcionalidades que agreguem valor para o negócio.



Pontos Focais: definição de pontos focais (líderes) nos projetos que tem
equipes grandes a fim de aumentar a comunicação e sinergia. Eles participam
das reuniões diárias e de encerramento da iteração e divulgam as
informações para os demais membros da equipe do projeto.

Práticas alteradas



Programação em Pares (programadores inexperientes): forte ênfase na
programação em pares quando os programadores não tem experiência. Isso
pode aumentar a produtividade quando comparado ao esforço individual.



Envolvimento Real do Cliente ou Analista de Negócio: em alguns casos o
cliente não consegue participar ativamente do projeto XP, então, deve-se ter
na equipe um analista com amplo conhecimento do negócio que possa
substituir o cliente. Para tal, é preciso nomear algumas pessoas que atuam no
processo de desenvolvimento de software para fazer uma imersão no
ambiente de negócio do cliente a fim de adquirir, por meio da participação e
observação, o conhecimento necessário. Outra forma que ajuda a minimizar
os impactos da indisponibilidade do cliente é usar a prática Análise Light
descrita anteriormente.
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3.3 Fluxo de Implementação da Abordagem

Antes de iniciar o programa de melhoria do processo de desenvolvimento do
software, visando o aprimoramento dos principais fatores que afetam a
produtividade, a organização precisa executar algumas atividades:


Definir a equipe de processo que tem como responsabilidade executar os
passos da abordagem no nível organizacional e apoiar a equipe do projeto na
execução dos passos no nível de projeto. Os membros devem conhecer bem
o processo de desenvolvimento de software da organização e ter o apoio da
alta gerência.



Definir os atualizadores do repositório que tem como responsabilidade
atualizar o repositório de conhecimento de melhorias do processo de software
no decorrer das iterações do projeto. Ele deve conhecer bem o processo de
desenvolvimento de software da organização.



Selecionar os projetos que vão participar do programa de melhoria. Para
mensurar com mais precisão a efetividade da abordagem na melhoria dos
principais fatores de produtividade do desenvolvimento de software, é
recomendável selecionar projetos que tenham características similares, como
tamanho e complexidade do software, tamanho da equipe, linguagem de
programação, experiência da equipe, etc. Os projetos de pequeno e médio
porte, e de baixa complexidade são os mais indicados.



Divulgar para a organização os objetivos e o escopo do programa de melhoria
do processo de software (participantes, responsabilidades, atividades, fluxo
das atividades e o repositório de conhecimento de melhorias do processo de
software). Todos devem estar cientes sobre os detalhes do programa e os
benefícios que ele proporciona.

O programa de melhoria do processo de software inicia executando alguns passos
do nível organizacional da abordagem:
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Preparação e condução do diagnóstico do processo de desenvolvimento de
software.



Análise dos resultados obtidos no diagnóstico.



Customização do repositório de conhecimento de melhorias do processo de
software preliminar.



Sustentação das melhorias do processo de software obtidas.

A equipe de processo prepara e conduz o diagnóstico do processo de
desenvolvimento de software a fim de levantar os problemas que afetam os
principais fatores de produtividade do software. Em seguida, analisa e prioriza os
problemas levantados e customiza o repositório de conhecimento de melhorias do
processo de software preliminar para mitigar ou resolver tais problemas.

Vale ressaltar que essa sequência de passos pode ser executada a qualquer
momento, caso haja necessidade de realizar novos diagnósticos de problemas no
processo de software da organização e/ou customizar o repositório de conhecimento
de melhorias do processo de software.

Nesse momento, a equipe de processo também cria e divulga o sistema de
reconhecimento e recompensas a ser aplicado no decorrer do programa de
melhoria. Todos os membros das equipes dos projetos devem estar cientes de como
funciona esse sistema.

A partir desse ponto, a organização está apta para executar os passos do nível de
projeto. São executados os seguintes passos nos projetos selecionados:


Determinação/refinamento da meta de produtividade.



Definição das ações de melhoria do processo de software.



Execução das ações de melhoria do processo de software.



Verificação da efetividade das ações de melhoria do processo de software.
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Antes do início de cada iteração do projeto (na fase de planejamento), a equipe de
processo determina/refina a meta de produtividade a ser alcançada e define em
conjunto com a equipe do projeto, as ações de melhoria do processo de software
que serão aplicadas na iteração. Tais ações são executadas e, por consequência,
ocorrem atualizações no repositório de conhecimento de melhorias do processo de
software. No final da iteração (no final da fase de implantação), as equipes de
processo e do projeto realizam uma reunião de encerramento para levantar a
produtividade obtida, refinar as atualizações realizadas no repositório e planejar a
próxima iteração.

Esse ciclo continua nas demais iterações até o término do projeto.

Ao término do projeto, a equipe de processo executa mais um passo do nível
organizacional – Disseminação das melhorias do processo de software obtidas –
divulgando as melhorias de processo obtidas (positivas e negativas) para o âmbito
organizacional.

A qualquer momento do programa de melhoria do processo de software, a equipe de
processo pode executar as atividades de inspeção do conteúdo e auditoria na
estrutura do repositório do passo Sustentação das melhorias do processo de
software obtidas.

As figuras 8 e 9 ilustram os fluxos de implementação da abordagem nos níveis
organizacional e de projeto. As figuras 10 e 11 complementam, exibindo o fluxo de
implementação da abordagem, além das entradas, das saídas, dos controles e dos
mecanismos de apoio (pessoas, técnicas e ferramentas) de cada passo nos níveis
organizacional e de projeto.

Convém ressaltar que os diagramas apresentados nas figuras 10 e 11, foram
construídos por meio do método IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling)
que é uma representação hierárquica do processo formada por atividades ou
funções. Cada atividade possui ICOM (Input Control Output Mechanism), conforme
pode ser visto na figura 12.
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Figura 8 – Fluxo de implementação da abordagem no nível organizacional.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 9 – Fluxo de implementação da abordagem no nível de projeto.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 10 – Fluxo de implementação da abordagem no nível organizacional com as
entradas, as saídas, os controles e os mecanismos de apoio (pessoas, técnicas e
ferramentas) de cada passo.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 11 – Fluxo de implementação da abordagem no nível de projeto com as entradas, as
saídas, os controles e os mecanismos de apoio (pessoas, técnicas e ferramentas) de cada
passo.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 12 – Atividade e ICOM (Input Control Output Mechanism).
Fonte: Traduzida e adaptada de IDEF0.

O programa de melhoria do processo de software deve ser aplicado continuamente
na organização. As práticas do método XP devem estar em frequente evolução para
resolver/mitigar os problemas do processo de desenvolvimento de software que
afetam os principais fatores de produtividade.
3.4 Conclusão
Essa seção apresentou a abordagem proposta neste trabalho que utiliza o
gerenciamento do conhecimento para estabelecer um programa de melhoria do
processo de desenvolvimento de software ágil XP, visando o aprimoramento dos
principais fatores que afetam a produtividade.

A abordagem é formada por 09 (nove) passos executados nos níveis organizacional
e de projeto, alguns mecanismos de apoio (pessoas, técnicas e ferramentas)
utilizados na implementação desses passos e um repositório de conhecimento de
melhorias do processo de software preliminar.

A seção apresentou também, a estrutura e o conteúdo do repositório de melhorias
do processo de software preliminar e como ele foi idealizado, além do fluxo de como
implementar a abordagem nos níveis organizacional e de projeto.
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Na seção seguinte, demonstra-se o uso da abordagem em um processo de
desenvolvimento de software ágil XP de uma organização e como ela contribui para
a melhoria dos principais fatores de produtividade.
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4 EXEMPLO

DE

USO

DA

ABORDAGEM

EM

UM

PROCESSO

DE

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ÁGIL XP
Com o intuito de demonstrar as mudanças que a abordagem proposta neste trabalho
promove em um processo de desenvolvimento de software, além das suas
contribuições para o aprimoramento dos principais fatores de produtividade, utilizase, como exemplo, um processo de desenvolvimento de uma organização que adota
o método ágil XP.

Inicialmente, exibem-se o perfil da empresa e as características do processo de
desenvolvimento de software atual, como ciclo de vida do projeto, atividades,
técnicas e ferramentas, práticas XP utilizadas, bem como os problemas que afetam
os principais fatores de produtividade. Em seguida, descreve-se esse processo com
o uso da abordagem e como ela contribui para a melhoria dos principais fatores de
produtividade.

Apresenta-se também o resultado de uma pesquisa realizada com as pessoas que
podem apoiar e promover mudanças no processo de desenvolvimento de software
da organização, visando coletar impressões da aplicabilidade e impactos desta
abordagem na melhoria contínua dos principais fatores que afetam a produtividade.

4.1 Perfil da Organização

A organização é uma prestadora de serviços que desenvolve projetos de software
web para outras empresas (clientes). Dentre os software desenvolvidos estão:
portais, sites B2B (Business to Business) ou B2C (Business to Consumer) e peças
de campanhas de mídia on line (banners, hotsites, etc.).

Os projetos são de pequeno, médio e grande porte, desenvolvidos na linguagem
Java com bancos de dados Oracle ou SQL Server.

A equipe envolvida com projeto é formada por aproximadamente 60 (sessenta)
pessoas com os seguintes perfis: gerente da área de sistemas, gerente de projetos,
líderes de equipe, programadores, web designers e testadores.
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Essa organização começou a utilizar o método de desenvolvimento ágil XP há
aproximadamente 04 (quatro) anos. Anteriormente, os projetos eram desenvolvidos
no modelo cascata.

4.2 Processo de Desenvolvimento de Software Atual
Os software são desenvolvidos de forma iterativa, onde em cada iteração a equipe
do projeto planeja, analisa, projeta, codifica, testa e implanta um conjunto de
funcionalidades que agregam valor para o cliente. As atividades de análise, projeto,
codificação e testes são executadas várias vezes e simultaneamente em cada
iteração.

O processo de desenvolvimento utiliza apenas algumas práticas do método ágil XP,
conforme ilustrado no quadro 8.
Práticas Primárias

Práticas Corolárias

Equipe Completa

Envolvimento Real do Cliente

Trabalho Energizado

Implantação Incremental

Programação em Pares

Código Coletivo

Histórias

Código e Testes

Ciclo Semanal

Repositório Único de Código

Folga

Contrato de Escopo Negociável

Compilação em 10 Minutos
Integração Contínua
Desenvolvimento Orientado a Testes
Projeto Incremental
Quadro 8 – Práticas do método ágil XP que são utilizadas no processo de desenvolvimento
de software da organização.
Fonte: Fornecido pela organização exemplo.

As figuras 13 e 14 apresentam as visões macro e detalhada do processo de
desenvolvimento de software atual da organização.

A equipe de projeto segue as seguintes diretrizes:
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As iterações tem um ciclo de 02 (duas) semanas.



Ênfase na interação e no diálogo ao invés de gerar documentos (foco no
conhecimento tácito ao invés de explícito).



A equipe responde a mudanças ao invés de seguir um plano. As mudanças
são realizadas sem uma análise dos impactos no projeto.



Forte dependência do cliente para sanar dúvidas e contribuir com informações
de negócio. O cliente exerce o papel de analista de negócios.



O cliente decide as entregas de cada iteração.

Figura 13 – Visão macro do processo de desenvolvimento de software ágil XP atual da
organização.
Fonte: Fornecida pela organização exemplo.
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Figura 14 – Visão detalhada processo de desenvolvimento de software ágil XP atual da
organização.
Fonte: Fornecida pela organização exemplo.

Na atividade de planejamento, a equipe se reúne com o cliente para esclarecer a
visão do projeto, construir/refinar o plano geral de implantações das histórias, criar
as histórias, gerenciar riscos e planejar a iteração corrente (priorização e estimativa
das histórias). O cliente realiza a priorização das histórias da iteração e os
programadores estimam o tempo necessário para executá-las. Todas as
informações são registradas em um quadro, ou seja, não é gerada nenhuma
documentação formal como resultado dessa atividade.
A estimativa das histórias é realizada em pontos por função (PPF) – que é uma
técnica usada para medir o tamanho funcional do software, considerando a
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funcionalidade implementada sob o ponto de vista do usuário (nesse caso cliente). A
medida é independente da linguagem de programação ou da tecnologia usada para
implementação.

Com base nisso, a equipe avalia se é possível implementar na iteração (2 semanas),
todas as histórias priorizadas pelo cliente.

Na atividade de análise, os programadores junto com o cliente detalham os
requisitos das histórias planejadas para a iteração. Isso ocorre por meio de reuniões
e entrevistas no momento da construção do software. Não é gerado nenhum registro
dessa interação e os requisitos complexos são tratados da mesma forma que os
simples.

Para definir a interface do usuário, o cliente trabalha ao lado do web designer
esboçando as telas do software.

O projeto e a arquitetura do software são criados de forma contínua e evolutiva ao
longo das iterações. Esse trabalho é guiado pelo desenvolvimento orientado a testes
que engloba a execução de testes, codificação, projeto e arquitetura. O software é
codificado em uma ferramenta chamada Eclipse.

Vale ressaltar que em alguns casos, principalmente para os projetos mais
complexos, a equipe desenha o projeto e a arquitetura do software em um quadro.
Não há registro da solução acordada.

Ademais, como os programadores são responsáveis pela administração do ambiente
de desenvolvimento de software, eles usam um sistema de controle de versão –
denominado ClearCase – para gerenciar a configuração e preservar a compilação
automática. Eles também utilizam um padrão de codificação e integram seu código
no final do dia.

Na atividade de testes, os programadores, os clientes e os testadores fazem a sua
contribuição para assegurar a qualidade do software. Os programadores utilizam o
desenvolvimento orientado a testes, produzindo por meio da ferramenta JUnit, testes
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unitários e integração automáticos. Esses testes ajudam a detectar se o software
está com o comportamento esperado pelos programadores. O cliente revisa o
trabalho realizado para verificar se a interface do usuário funciona da forma
esperada. Os testadores exploram o software para detectar defeitos e, isso inclui
também, a validação do desempenho esperado para o software que é realizado
através da ferramenta YourKit. Entretanto, apenas os software considerados como
críticos passam por testes de desempenho.

Os defeitos encontrados são registrados em uma ferramenta denominada,
ClearQuest. Tais defeitos são programados para serem resolvidos nas iterações
futuras de acordo com a priorização do cliente.

Vale ressaltar que a equipe não executa nenhum teste de regressão de forma
manual. Os testes de regressão são realizados em cada integração do software
usando os testes automatizados criados durante o desenvolvimento orientado a
testes

No final de cada iteração, o cliente decide se as histórias implementadas na iteração
devem ser implantadas em produção. A implantação do software no ambiente de
produção é programada pelo cliente de acordo com as necessidades de negócio.
Quem realiza a transferência para a produção é a equipe de infraestrutura (suporte).

Com esse processo de desenvolvimento, a organização entrega em média 42% dos
seus projetos fora do prazo, conforme pode ser visto na figura 15. Assim, pode-se
concluir que utilizar o método ágil não significa, necessariamente, que a equipe terá
uma maior produtividade.

A organização tem alguns problemas que afetam os principais fatores de
produtividade do desenvolvimento de software, tais como:


Todos os projetos, independente do tamanho e complexidade, são
conduzidos da mesma forma, utilizando as práticas atuais. Para os projetos
grandes, por exemplo, percebe-se a necessidade de um esforço maior de
desenvolvimento.
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Os clientes geralmente não tem disponibilidade para participar ativamente do
processo de desenvolvimento, ocasionando uma redução na produtividade,
atrasos no projeto e baixa qualidade das entregas.



Todos

os

projetos

são

construídos

na

sua

totalidade.

Não

há

reaproveitamento de código de projetos anteriores, estendendo o tempo de
desenvolvimento.


Excesso de solicitações de mudanças no decorrer do desenvolvimento. Essa
situação gera muito retrabalho, reduzindo a produtividade da equipe. As horas
gastas em retrabalho correspondem em média a 30% das horas totais do
projeto.



O conhecimento fica restrito a fronteira do projeto, com os membros da
equipe. Há uma forte ênfase no conhecimento tácito ao invés do explícito,
propiciando a perda da memória corporativa.



As lições aprendidas não são coletadas e armazenadas durante a execução
dos projetos nem disseminadas para o âmbito organizacional. O aprendizado
e o conhecimento de um projeto não são replicados para os demais e os
problemas se repetem.

Figura 15 – Taxa de entrega dos projetos da organização com relação ao prazo.
Fonte: Fornecida pela organização exemplo.
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4.3 Processo de Desenvolvimento de Software Transformado pelo Uso da
Abordagem

Ao usar a abordagem, a organização inicia um programa de melhoria do processo
de desenvolvimento de software, visando o aprimoramento dos principais fatores de
produtividade.

As visões macro e detalhada do processo de desenvolvimento de software da
organização transformado pelo uso da abordagem podem ser visualizadas nas
figuras 16 e 17.

Figura 16 – Visão macro do processo de desenvolvimento de software da organização
transformado pelo uso da abordagem.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 17 – Visão detalhada do processo de desenvolvimento de software da organização
transformado pelo uso da abordagem.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Os software continuam sendo desenvolvidos de forma iterativa, onde em cada
iteração a equipe do projeto planeja, analisa, projeta, codifica, testa e implanta um
conjunto de funcionalidades que agregam valor para o cliente. As atividades de
análise,

projeto,

codificação

e

testes

são

executadas

várias

vezes

e

simultaneamente em cada iteração. Além disso, são utilizadas também as técnicas e
ferramentas do processo de desenvolvimento atual.

O quadro 9 ilustra as principais modificações ocorridas no processo de
desenvolvimento de software atual da organização com o uso da abordagem.

Itens novos

Itens alterados

Novos papéis no processo de software: a Algumas práticas ágeis XP alteradas,
equipe de processo e o atualizador do visando
repositório de conhecimento de melhorias do principais
processo de software.

a

melhoria
fatores

gradativa

que

afetam

produtividade.

Passos da abordagem para o estabelecimento
de um programa de melhoria do processo de
desenvolvimento

de

software,

visando

o

aprimoramento gradativo dos principais fatores
que afetam a produtividade.
Repositório de conhecimento de melhorias do
processo de software preliminar, contendo as
adaptações

das

práticas

ágeis

XP,

direcionadas para o aprimoramento contínuo
dos

principais

fatores

que

afetam

a

produtividade.
Novas práticas ágeis XP, visando a melhoria
gradativa dos principais fatores que afetam a
produtividade.
Política de atualização do repositório de
conhecimento de melhorias do processo de
software.
Quadro 9 – As principais modificações ocorridas no processo de desenvolvimento de
software atual da organização com o uso da abordagem.
Fonte: Elaborado pelo autor.

dos
a
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Convém ressaltar que com o uso da abordagem, o processo de desenvolvimento de
software da organização é alterado frequentemente durante as iterações dos
projetos. Assim, as modificações apresentadas no quadro 9 retratam o processo no
início do programa de melhoria.

A equipe de processo mantém a equipe do projeto com foco frequente na melhoria
dos principais fatores que afetam a produtividade. Ela promove o uso e a atualização
contínua do repositório de conhecimento de melhorias do processo de software, bem
como dissemina no âmbito organizacional as melhorias de processo obtidas nos
projetos. Outro ponto importante, é o seu apoio às equipes dos projetos na definição,
execução e avaliação da efetividade das ações de melhoria do processo de
software.

Os passos da abordagem também contribuem para a melhoria dos principais fatores
que afetam a produtividade:


Preparação e condução do diagnóstico do processo de desenvolvimento
de software: esse passo ajuda a organização a diagnosticar quais problemas
do

processo de

software estão

afetando

os principais fatores de

produtividade. A resolução de tais problemas contribui para a melhoria de tais
fatores.


Análise dos resultados obtidos: a organização prioriza os problemas que
afetam os principais fatores de produtividade para serem solucionados de
forma gradativa. Com isso, é possível medir e analisar os efeitos das ações
de melhoria aplicadas em cada problema e, por consequência, em cada fator
de produtividade.



Customização do repositório de conhecimento de melhorias do
processo de software preliminar: as ações de melhorias existentes no
repositório de conhecimento de melhorias do processo de software preliminar
podem ser modificadas para atender de forma mais efetiva os problemas
priorizados

que

afetam

os

principais

fatores

desenvolvimento de software da organização.

de

produtividade

do
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Definição das ações de melhoria do processo de software: nesse passo,
definem-se, a partir do repositório de conhecimento de melhorias do processo
de software, as ações de melhoria a serem executadas no processo de
software para resolver ou mitigar os problemas priorizados que afetam os
principais fatores de produtividade.



Execução das ações de melhoria do processo de software: nesse passo,
são executadas as ações de melhoria no processo de software direcionadas
ao aprimoramento dos principais fatores que afetam a produtividade. Tem-se
também as frequentes atualizações no repositório de conhecimento de
melhorias do processo de software, visando o aprimoramento contínuo dos
principais fatores de produtividade, além da atuação do atualizador do
repositório para não afetar a capacidade produtiva da equipe do projeto.



Verificação da efetividade das ações de melhoria do processo de
software: nesse passo, mede-se no final das iterações, a produtividade
obtida com o intuito de monitorar e identificar desvios com relação à meta de
produtividade estabelecida inicialmente.

Com base nisso, planeja-se a

próxima iteração tentando melhorar cada vez mais os principais fatores de
produtividade do desenvolvimento de software.


Sustentação das melhorias do processo de software obtidas: a
participação ativa dos membros das equipes dos projetos propicia a
continuidade do programa de melhoria do processo de software na
organização e, como resultado, pode-se avaliar frequentemente os efeitos das
ações de melhoria no aprimoramento dos principais fatores de produtividade e
realizar os ajustes necessários.



Disseminação das melhorias do processo de software obtidas: o
compartilhamento das lições aprendidas permite que outros projetos da
organização – principalmente os similares – tenham conhecimento das ações
de melhorias que proporcionaram resultados satisfatórios no aprimoramento
dos principais fatores de produtividade do desenvolvimento de software. Nos
projetos futuros, o resultado
proporcionando ganhos maiores.

de

tais ações pode

ser amplificado,
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O repositório de conhecimento de melhorias do processo de software é outro
componente da abordagem que contribui para o aprimoramento dos principais
fatores que afetam a produtividade. Ele contém sugestões de adaptações das
práticas XP para mitigar ou resolver os problemas do processo de software da
organização que afetam tais fatores.

Durante o desenvolvimento de software, as equipes utilizam esse repositório para
planejar as ações de melhoria de processo que serão aplicadas nas iterações dos
projetos. Com base no conhecimento e aprendizado obtidos, as práticas XP são
atualizadas, aprimorando continuamente os principais fatores que afetam a
produtividade.

Para permitir que a organização já inicie o seu programa de melhoria do processo de
desenvolvimento de software aplicando as sugestões de adaptações das práticas do
XP, a abordagem fornece um repositório de conhecimento de melhorias do processo
de software preliminar.

O quadro 10 ilustra como as sugestões de adaptações das práticas XP que estão no
repositório de melhorias do processo de software preliminar podem contribuir para o
aprimoramento dos principais fatores que afetam a produtividade.

Fator de produtividade do

Sugestão de adaptação das práticas XP

desenvolvimento de software
Reuso de software

Reuso de Software

Contribuição para a melhoria do fator de produtividade
O reuso de produtos de software já existentes na organização pode proporcionar um ganho
de produtividade, uma vez que o software não é construído do zero. Além disso, na
abordagem

proposta,

como

os

produtos

de

software

para

o

reuso

são

separados/construídos após a última iteração do projeto, não impacta a produtividade.
Fator de produtividade do

Sugestões de adaptações das práticas XP

desenvolvimento de software
Tamanho e complexidade do software 
(software grandes e complexos)



Reuso de Software
Análise Light
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Projeto Light



Reuniões Diárias



Pontos Focais



Programação em Pares (programadores
inexperientes)

Contribuição para a melhoria do fator de produtividade
Quando a complexidade e o tamanho do software aumentam, maior é a necessidade de
comunicação e esforço de coordenação e desenvolvimento. Esse contexto requer o uso de
práticas mais formais que as disponibilizadas no XP.
Para reduzir o esforço de desenvolvimento (aumentar a produtividade), o reuso de
produtos de software existentes na organização é uma ótima solução.
A documentação contribui para a efetividade da comunicação e o entendimento da equipe
do projeto com relação ao software. As práticas análise light e projeto light propõem a
geração de documentos essenciais para o desenvolvimento do software. Vale ressaltar que
a

geração

desses

documentos

pode

reduzir

inicialmente

a

produtividade

do

desenvolvimento de software, mas o tempo gasto pode ser recuperado pela redução de
problemas ocasionados pela falha de comunicação.
As reuniões diárias permitem que o gerente de projetos saiba como está o andamento do
projeto e execute ações corretivas e/ou preventivas, conforme a necessidade. Em projetos
complexos e grandes, resolver os problemas em tempo hábil e agir de forma pró-ativa
minimizam os efeitos na produtividade. Vale ressaltar que tais reuniões não impactam a
produtividade do desenvolvimento de software, pois não devem durar mais que 30 (trinta)
minutos.
Projetos grandes requerem equipes maiores e, nesse contexto, as falhas na comunicação
podem afetar a produtividade do desenvolvimento de software. Para minimizar tal cenário,
podem ser definidos pontos focais na equipe do projeto a fim de aumentar a comunicação
e a sinergia. Eles participam das reuniões de encerramento da iteração e diárias e,
divulgam as informações para os demais membros da equipe do projeto.
No caso do uso de programadores menos experientes, a programação em pares pode
agilizar o desenvolvimento do software.
Fator de produtividade do
desenvolvimento de software
Motivação da equipe

Sugestão de adaptação das práticas XP
Desempenho e Recompensas

84

Contribuição para a melhoria do fator de produtividade
Em um ambiente XP há uma forte ênfase do trabalho colaborativo, dificultando a
identificação das contribuições individuais dos membros da equipe. Nesse cenário, os
membros da equipe do projeto podem ficar desmotivados, afetando a produtividade do
desenvolvimento de software. Assim, um sistema de desempenho e recompensas voltado
à equipe do projeto pode motivar e proporcionar um aumento na produtividade dos
membros.
Fator de produtividade do

Sugestões de adaptações das práticas XP

desenvolvimento de software
Qualidade da gestão



Planejamento Light



Reuniões Diárias

Contribuição para a melhoria do fator de produtividade
O gerente de projeto precisa ter o controle com relação à execução das atividades do
projeto. Resolver os problemas em tempo hábil e agir de forma pró-ativa minimizam os
efeitos na produtividade.
Com a prática planejamento light, o gerente de projetos elabora um plano do projeto light
contendo informações sobre o escopo, cronograma, custos e riscos que serve de base
para o acompanhamento e controle do projeto.
Ademais, a realização de reuniões diárias com a equipe do projeto (inclusive o cliente) para
verificar a situação das atividades da iteração (atividades concluídas, em andamento e
próximos passos), levantar riscos e discutir os problemas e soluções também contribuem
para o monitoramento e controle do projeto. Vale ressaltar que essas reuniões não
impactam a produtividade do desenvolvimento de software, pois não devem durar mais que
30 (trinta) minutos.
Fator de produtividade do
desenvolvimento de software
Habilidades e experiência da equipe

Sugestão de adaptação das práticas XP
Programação

em

Pares

(programadores

inexperientes)
Contribuição para a melhoria do fator de produtividade
Processo de desenvolvimento de software XP requer programadores experientes. No caso
do uso de programadores menos experientes, a programação em pares pode acelerar o
desenvolvimento de software.
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Fator de produtividade do

Sugestões de adaptações das práticas XP

desenvolvimento de software
Tamanho da equipe (equipes grandes)



Análise Light



Projeto Light



Pontos Focais



Reuniões Diárias

Contribuição para a melhoria do fator de produtividade
Em um ambiente XP há uma forte ênfase na comunicação e no trabalho colaborativo.
Quando a equipe aumenta restringe a eficácia e a frequência das interações presenciais
necessárias para um projeto XP, comprometendo a produtividade do desenvolvimento de
software.
Nesse contexto, a geração de documentos é fundamental, pois reduz a necessidade de
interação. Com a prática análise light, os requisitos das histórias mais importantes e
complexas são documentados e aprovados (aceite formal) pelo cliente. A prática projeto
light, propõe a elaboração dos modelos essenciais (arquitetura, classes, modelo de dados,
etc.) para facilitar a comunicação e o entendimento da equipe do projeto com relação ao
software. Vale ressaltar que a geração desses documentos pode reduzir inicialmente a
produtividade do desenvolvimento de software, mas o tempo gasto pode ser recuperado
pela redução dos problemas ocasionados pela falha de comunicação.
Em equipes grandes, as reuniões diárias permitem que o gerente de projetos saiba como
está o andamento do projeto e execute ações corretivas e/ou preventivas, conforme a
necessidade. Resolver problemas em tempo hábil e agir de forma pró-ativa minimizam os
efeitos na produtividade. Vale ressaltar que tais reuniões não impactam a produtividade do
desenvolvimento de software, pois não devem durar mais que 30 (trinta) minutos.
Em equipes grandes, a definição de pontos focais (líderes) nos projetos aumentam a
comunicação e sinergia. Eles participam das reuniões de encerramento da iteração e
diárias e, divulgam as informações para os demais membros da equipe do projeto.
Fator de produtividade do

Sugestões de adaptações das práticas XP

desenvolvimento de software
Estabilidade dos requisitos



Análise Light



Análise de Mudanças de Escopo

Contribuição para a melhoria do fator de produtividade
Mudanças a qualquer momento afetam a produtividade do desenvolvimento, pois gera
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retrabalho e reduz a motivação da equipe. A decisão de implementar somente as
mudanças que não geram retrabalho ou aquelas que geram retrabalho e são críticas para o
negócio podem minimizar o impacto na produtividade.
Com uma análise light, os requisitos das histórias mais importantes e complexas são
documentados e aprovados (aceite formal) pelo cliente. Isso minimiza as solicitações de
mudanças e, consequentemente, o impacto na produtividade. Vale ressaltar que a geração
dessa documentação pode reduzir inicialmente a produtividade do desenvolvimento de
software, mas o tempo gasto pode ser recuperado pela redução das solicitações de
mudanças e, por consequência, do retrabalho.
Fator de produtividade do

Sugestões de adaptações das práticas XP

desenvolvimento de software
Participação e experiência do cliente



Envolvimento Real do Cliente ou Analista de
Negócios



Análise Light

Contribuição para a melhoria do fator de produtividade
O processo de desenvolvimento de software XP requer a participação ativa do cliente.
Quando isso não é possível, compromete a produtividade e o sucesso do projeto.
Na indisponibilidade do cliente, a analista de negócio pode representá-lo, não
comprometendo a produtividade do desenvolvimento de software.
A análise light também ajuda nesse cenário, uma vez que os requisitos das histórias mais
importantes e complexas são documentados. A documentação minimiza a necessidade de
interação com o cliente. Vale ressaltar que a geração dessa documentação pode reduzir
inicialmente a produtividade do desenvolvimento de software, mas o tempo gasto pode ser
menor do que o tempo de espera resultante da indisponibilidade do cliente.

Quadro 10 – Sugestões de adaptações das práticas XP e como elas contribuem para a
melhoria dos principais fatores de produtividade do desenvolvimento de software.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Diante disso, pode-se supor que a abordagem deste trabalho pode contribuir para a
resolução/redução dos problemas que afetam os principais fatores de produtividade
do desenvolvimento de software da organização, conforme ilustrado no quadro 11.
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Problemas do processo de desenvolvimento

Contribuição da abordagem

de software atual da organização
Todos os projetos, independente do tamanho e



Melhoria

contínua

do

processo

de

complexidade, são conduzidos da mesma forma,

desenvolvimento de software para manter

utilizando as práticas atuais. Para os projetos

ou melhorar os resultados obtidos no

grandes, percebe-se a necessidade de um

aprimoramento dos fatores que afetam a

esforço maior de desenvolvimento.

produtividade;

Os clientes geralmente não tem disponibilidade
para

participar

ativamente

XP disponibilizadas no repositório de

desenvolvimento, ocasionando uma redução na

conhecimento de melhorias do processo

produtividade,

de software preliminar;

no

processo

Práticas novas/alteradas do método ágil

de

atrasos

do



projeto

e

baixa

qualidade das entregas.



Evolução contínua de tais práticas, com

Todos os projetos são construídos na sua

foco

totalidade. Não há reaproveitamento de código de

problemas

que

projetos anteriores, estendendo o tempo de

fatores

de

desenvolvimento.

desenvolvimento de software;

Excesso de solicitações de mudanças no decorrer



na

resolução/mitigação
afetam

os

dos

principais

produtividade

do

Conhecimento tácito transformado em

do desenvolvimento. Essa situação gera muito

explícito por meio do repositório de

retrabalho, reduzindo a produtividade da equipe.

conhecimento de melhorias do processo

As horas gastas em retrabalho correspondem em

de

média a 30% das horas totais do projeto.

compartilhamento do aprendizado e das

software.

Isso

possibilita

o

lições aprendidas para os outros projetos
da organização.
O conhecimento fica restrito a fronteira do projeto,

Conhecimento

tácito

com os membros da equipe. Há uma forte ênfase

explícito

meio

no conhecimento tácito ao invés do explícito,

conhecimento de melhorias do processo de

propiciando a perda da memória corporativa.

software. Isso possibilita o compartilhamento

por

transformado
do

repositório

em
de

do aprendizado e das lições aprendidas para
os outros projetos da organização.
As lições aprendidas não são coletadas e

Disseminação

das

lições

aprendidas

do

armazenadas durante a execução dos projetos

projeto para o âmbito organizacional por meio

nem disseminadas para o âmbito organizacional.

de um passo da abordagem. As atualizações

O aprendizado e o conhecimento de um projeto

realizadas no repositório de conhecimento de

não são replicados para os demais e os

melhorias do processo de software são

problemas se repetem.

compartilhadas com os outros projetos da
organização.

Quadro 11 – Problemas que afetam os principais fatores de produtividade do
desenvolvimento de software da organização e como a abordagem pode contribuir para
resolver/mitigar tais problemas.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Vale ressaltar que os efeitos da abordagem na melhoria dos principais fatores de
produtividade do desenvolvimento são observados de um projeto para o outro, e em
cada iteração, por meio do aprendizado e da contínua evolução das práticas XP
aplicadas no processo de software. Durante o programa de melhoria, o repositório
de

conhecimento

de

melhorias

do

processo

de

software

é

modificado

continuamente. As práticas atuais são alteradas, surgem novas práticas e são
detectados novos problemas que afetam a produtividade do desenvolvimento.
4.4 Avaliação da Abordagem na Melhoria Contínua dos Principais Fatores de
Produtividade do Desenvolvimento de Software da Organização
Para avaliar a aplicabilidade e os impactos da abordagem proposta na melhoria
contínua do processo de desenvolvimento de software da organização em questão,
realiza-se, por meio de questionário, uma pesquisa com as pessoas que podem
apoiar e promover mudanças no processo de software.

A intenção é apresentar indícios de aplicabilidade e motivar o uso da abordagem
proposta neste trabalho no processo de desenvolvimento de software atual da
organização.

Onze pessoas responderam o questionário, dentre elas, o gerente da área de
sistema (1), os gerentes de projetos (5) e os líderes de equipe (5). No quadro 12,
ilustra-se o conteúdo desse questionário. Apresenta-se para cada pergunta usada
na pesquisa, uma explicação do motivo da pergunta, bem como a hipótese
associada a ela.

Pergunta
1. Há quanto tempo você atua
no processo de
desenvolvimento de software
da organização?

Motivo da pergunta
Quantificar o tempo no qual
cada pessoa atua no
processo de
desenvolvimento de software
da organização.

Hipótese associada
As pessoas que participam a
mais tempo do processo de
desenvolvimento de software
da organização conhecem
mais os problemas e as
melhorias necessárias.
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Pergunta
2. Você conhece a maioria
dos problemas do processo
de desenvolvimento de
software da organização que
afetam os principais fatores de
produtividade?
3. A sua organização
conhece e/ou já usou alguma
abordagem semelhante à
proposta neste trabalho,
visando a melhoria dos
principais fatores que afetam
a produtividade do
desenvolvimento de software
XP?
4. Você acredita que um
programa de melhoria do
processo de software, quando
bem planejado e executado,
pode melhorar os principais
fatores que afetam a
produtividade do
desenvolvimento de software?
5. O uso da abordagem
aumenta o trabalho da equipe
do projeto durante o
desenvolvimento do software?
6. O apoio da equipe de
processo minimiza o trabalho
da equipe do projeto no uso
da abordagem.
7. A disseminação das
melhorias de processo obtidas
no projeto para o âmbito
organizacional (outros
projetos) pode contribuir para
a melhoria dos principais
fatores que afetam a
produtividade do
desenvolvimento de software
da sua organização?

Motivo da pergunta
Verificar se a equipe conhece
ou não a maioria dos
problemas do processo de
desenvolvimento de software
da organização que afetam os
principais fatores de
produtividade.
Verificar se a organização
conhece e/ou já aplicou
alguma abordagem voltada
para a melhoria do seu
processo de desenvolvimento
de software que é baseado
nos conceitos do XP.

Hipótese associada
A equipe conhece a maioria
dos problemas do processo
de desenvolvimento de
software da organização que
afetam os principais fatores
de produtividade.

Verificar se as pessoas
acreditam nos benefícios que
um programa de melhoria do
processo de software pode
trazer para o desenvolvimento
de software.

As pessoas geralmente
acreditam nos resultados que
os programas de melhoria do
processo de software podem
proporcionar.

Verificar se a abordagem
proposta neste trabalho
aumenta o trabalho da equipe
do projeto durante o
desenvolvimento do software.
Avaliar se a equipe de
processo minimiza o trabalho
da equipe do projeto durante o
desenvolvimento do software.
Verificar se a disseminação
das melhorias de processo de
software obtidas no projeto
para o nível organizacional
(outros projetos) pode
contribuir para a melhoria dos
principais fatores que afetam a
produtividade do
desenvolvimento de software
da organização.

O uso da abordagem
proposta neste trabalho
aumenta o trabalho da equipe
do projeto durante o
desenvolvimento do software.
A equipe de processo
minimiza o trabalho da
equipe do projeto durante o
desenvolvimento do software.
A disseminação das
melhorias de processo de
software obtidas no projeto
para o nível organizacional
(outros projetos) pode
contribuir para a melhoria dos
principais fatores de
produtividade do
desenvolvimento de software
da organização.

A abordagem proposta neste
trabalho pode ser adequada
para melhorar continuamente
os principais fatores que
afetam a produtividade do
desenvolvimento de software
XP da organização.
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Pergunta
8. O repositório de melhorias
do processo de software
preliminar facilita a
disseminação das melhorias
de processo de software
obtidas no projeto para o
âmbito organizacional (outros
projetos)?

Motivo da pergunta
Verificar se o repositório de
melhorias do processo de
software preliminar facilita a
disseminação das melhorias
de processo de software
obtidas no projeto para o
âmbito organizacional (outros
projetos).

9. No processo de
desenvolvimento de software
atual da sua organização, o
aprendizado e o
conhecimento de um projeto
são replicados para outros
projetos?
10.
As práticas XP
sugeridas no repositório de
conhecimento de melhorias do
processo de software
preliminar facilitam o início do
programa de melhoria do
processo de software?

Averiguar se, no processo de
desenvolvimento de software
atual da organização, o
aprendizado e o conhecimento
de um projeto são replicados
para outros projetos.
Verificar se as práticas XP
sugeridas no repositório de
conhecimento de melhorias do
processo de software
preliminar facilitam o início do
programa de melhoria do
processo de software.

O repositório de
conhecimento de melhorias
do processo de software
preliminar é um elemento
motivador para o uso da
abordagem.

11. As práticas XP sugeridas no

Verificar se as práticas XP

As práticas XP sugeridas no

repositório de conhecimento de

sugeridas no repositório de

repositório de conhecimento

melhorias do processo de
software preliminar podem

conhecimento de melhorias do
processo de software preliminar

de melhorias do processo de
software preliminar podem

minimizar/resolver os

podem minimizar/resolver os

minimizar/resolver os

problemas que afetam os

problemas que afetam os

problemas que afetam os

principais fatores de

principais fatores de

principais fatores de

produtividade do
desenvolvimento de software da

produtividade do
desenvolvimento de software da

produtividade do
desenvolvimento de software

sua organização?

organização.

da organização

12. Existe algum receio da

Verificar se o repositório de

A equipe tem receio de que o

equipe de que o repositório de

conhecimento de melhorias do
processo de software pode ou

repositório de conhecimento

conhecimento de melhorias do
processo de software atrapalhe

Hipótese associada
O repositório de melhorias do
processo de software
preliminar é um agente
facilitador para a
disseminação das melhorias
de processo de software
obtidas no projeto para o
âmbito organizacional (outros
projetos).
O aprendizado e o
conhecimento ficam nas
fronteiras do projeto, não são
replicados para o âmbito
organizacional (outros
projetos).

não atrapalhar a dinâmica do

de melhorias do processo de
software atrapalhe a dinâmica

a dinâmica do trabalho?

trabalho em ambientes XP.

do trabalho.

13. A criação do repositório de

Verificar se o repositório de

Como o repositório de

conhecimento de melhorias do
processo de software no

conhecimento de melhorias do
processo de software criado no

conhecimento de melhorias do
processo de software foi

sistema MediaWiki facilita o seu

sistema MediaWiki é ideal para

criado no sistema MediaWiki,

uso durante o desenvolvimento
de software XP?

ambientes XP.

é mais fácil usá-lo em
ambientes XP.
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Pergunta
14. O uso da abordagem
propiciará resultados de
melhoria nos principais fatores
que afetam a produtividade do
desenvolvimento de software
da sua organização:

Motivo da pergunta
Verificar se a equipe acredita
que o uso da abordagem trará
resultados imediatos na
melhoria dos principais fatores
que afetam a produtividade do
desenvolvimento de software.

( ) Logo nos primeiros
projetos.
( ) No decorrer do programa.
( ) Não sei avaliar.
15. Você acha que é viável
implantar a abordagem no
processo de desenvolvimento
de software da sua
organização?

Hipótese associada
A equipe não acredita que o
uso da abordagem trará
resultados imediatos na
melhoria dos principais
fatores que afetam a
produtividade do
desenvolvimento de software
e sim no decorrer do
programa.

Verificar se é viável implantar
a abordagem sugerida neste
trabalho no processo de
desenvolvimento de software
atual da organização.

É viável implantar a
abordagem proposta neste
trabalho, uma vez que o
processo de
desenvolvimento de software
atual da organização é
baseado nos conceitos do
XP e tem problemas de
produtividade.

Quadro 12 – Questionário da pesquisa.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O questionário completo enviado para os envolvidos na pesquisa encontra-se no
apêndice B.

Vale ressaltar que antes de responder o questionário, o objetivo, a estrutura, o
conteúdo e a aplicação da abordagem foram apresentados aos envolvidos.

A primeira pergunta avalia o tempo de atuação da pessoa no processo de
desenvolvimento de software da organização. Dos 11 entrevistados, 4 atuam no
processo de software a menos de 2 anos e 7 de 2 a 4 anos, o que demonstra um
boa vivência no processo de software da organização. Dos 7 que atuam de 2 a 4
anos no processo de software da organização, 6 responderam que conhecem a
maior parte dos problemas que afetam os principais fatores de produtividade do
desenvolvimento de software, enquanto dos 4 que atuam no processo a menos de 2
anos, 1 respondeu que conhece a maioria dos problemas e 3 colocaram que
conhecem apenas alguns problemas. Isso valida a hipótese de que as pessoas que
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participam a mais tempo do processo de desenvolvimento de software da
organização conhecem mais os problemas e as melhorias necessárias.

A terceira pergunta verifica se a organização conhece e/ou já usou alguma
abordagem para melhorar os principais fatores que afetam a produtividade do
desenvolvimento de software XP. Todos os entrevistados afirmaram que não,
validando a hipótese de que a abordagem proposta neste trabalho pode ser um
ponto de partida para a organização melhorar continuamente os principais fatores
que afetam a produtividade do seu processo de desenvolvimento de software XP.
Um dos entrevistados colocou um comentário de que as poucas mudanças que
ocorrem no processo de desenvolvimento são contribuições individuais, não existe
nenhum programa de melhoria estruturado e ativo na organização.
A quarta pergunta verifica se os entrevistados acreditam nos resultados que o
programa de melhoria do processo de software pode proporcionar. Apenas 2
colocaram que não acreditam que um programa de melhoria do processo de
software, quando bem planejado e executado, possa melhorar gradativamente os
principais fatores que afetam a produtividade do desenvolvimento de software, e um
selecionou a opção talvez.

A quinta pergunta avalia se o uso da abordagem aumenta o trabalho da equipe do
projeto durante o desenvolvimento do software e 8 entrevistados responderam que
aumenta, enquanto 3 responderam que não, validando a hipótese.

Na sexta pergunta, 9 entrevistados responderam que o apoio da equipe de processo
minimiza o trabalho da equipe do projeto no uso da abordagem, validando a
hipótese.

Na sétima pergunta deseja-se verificar se a disseminação das melhorias de
processo de software obtidas em cada projeto para o nível organizacional (outros
projetos) pode contribuir para a melhoria dos principais fatores que afetam a
produtividade do desenvolvimento de software da organização. Todos os
entrevistados concordaram com esse ponto. Alguns entrevistados comentaram que,
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na organização, raramente o que ocorre em um projeto é disseminado para os
outros projetos. Os erros e os problemas se repetem entre os projetos.
.
Na oitava pergunta todos os entrevistados, exceto dois que ficaram em dúvida,
concordaram que o repositório de melhorias do processo de software preliminar é
um agente facilitador para a disseminação das melhorias de processo de software
obtidas em cada projeto para o âmbito organizacional (outros projetos), validando a
hipótese.

A nona pergunta verifica se o aprendizado e o conhecimento de um projeto são
replicados para outros projetos da organização. Apenas 2 entrevistados colocaram
que o conhecimento e o aprendizado são replicados entre os projetos, 5
responderam que às vezes e 4 que não. Isso valida a hipótese de que na
organização, o aprendizado e o conhecimento ficam nas fronteiras do projeto, não
são replicados para outros projetos.

Na décima pergunta todos concordaram que as práticas XP sugeridas no repositório
de conhecimento de melhorias do processo de software preliminar facilitam o início
do programa de melhoria do processo de software, validando a hipótese de que o
repositório é um elemento motivador para o uso da abordagem. Dois entrevistados
colocaram um comentário de que é sempre bom ter um ponto de partida quando se
inicia algo novo.

A décima primeira pergunta verifica se as práticas XP sugeridas no repositório de
conhecimento

de

melhorias

do

processo

de

software

preliminar

podem

minimizar/resolver os problemas que afetam os principais fatores de produtividade
do desenvolvimento de software da organização. Dos 11 entrevistados, 6 colocaram
que sim, 1 colocou que não é possível concluir e 4 colocaram a opção talvez. No
entanto, dentre os 4 entrevistados que colocaram talvez, 2 conhecem apenas alguns
problemas do processo de software que afetam os principais fatores de
produtividade do desenvolvimento de software da organização.

Na décima segunda pergunta fica evidente que os entrevistados tem receio de que o
repositório de conhecimento de melhorias do processo de software atrapalhe a
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dinâmica do seu trabalho, validando a hipótese. Dos 11 entrevistados, 5 colocaram
que tem receio, 3 um pouco e 3 que não.

Na décima terceira pergunta, 6 entrevistados colocaram que a criação do repositório
de conhecimento de melhorias do processo de software no sistema MediaWiki
facilita o seu uso em ambientes XP, 3 que talvez e 2 que não é possível concluir,
validando a hipótese. Um entrevistado comentou que ele já utilizou alguns sistemas
de gerenciamento do conhecimento e que eles eram muito engessados e nada
flexíveis.

Na décima quarta pergunta nenhum entrevistado acredita que a abordagem trará
resultados imediatos na melhoria dos principais fatores que afetam a produtividade
do desenvolvimento de software da organização, 8 acreditam que ela poderá trazer
resultados no decorrer do programa de melhoria e 3 não sabe avaliar, validando a
hipótese. Alguns entrevistados comentaram que a melhoria dos principais fatores de
produtividade poderá ocorrer com base nas frequentes mudanças realizadas no
processo de software, durante as iterações do projeto.

A décima quinta pergunta avalia a possibilidade de implantar a abordagem proposta
no processo de desenvolvimento de software da organização e 7 responderam que
é viável implantá-la e 4 responderam que não é viável. No entanto, dentre os 4
entrevistados que colocaram não é viável, 1 tem menos de 2 anos na empresa e
conhece apenas alguns problemas do processo de software que afetam os
principais fatores de produtividade do desenvolvimento de software.

4.5 Conclusão

Essa seção apresentou um exemplo de uso da abordagem proposta neste trabalho
em um processo de desenvolvimento de software de uma organização que utiliza as
práticas do método ágil XP.

Com

o

uso

da

abordagem,

observou-se

um aumento

do

processo

de

desenvolvimento de software da organização. É provável que a melhoria dos
principais fatores que afetam a produtividade não ocorra nos primeiros projetos, mas
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no decorrer do programa de melhoria, como consequência das frequentes mudanças
realizadas no processo de desenvolvimento de software, baseadas no aprendizado
e conhecimentos obtidos pelas equipes no decorrer dos sucessivos projetos.

Para tal, foi evidenciado como a abordagem com seus passos, mecanismos de
apoio e repositório de conhecimento de melhorias do processo de software, contribui
para a melhoria do processo de software, visando o aperfeiçoamento dos principias
fatores de produtividade.

A seção apresentou também como a abordagem pode resolver/minimizar os
problemas atuais que afetam os principais fatores de produtividade do processo de
desenvolvimento de software da organização exemplo.

Por fim, foi apresentado o resultado de uma pesquisa realizada com as pessoas que
podem apoiar e promover mudanças no processo de software da organização para
coletar impressões da aplicabilidade e impactos desta abordagem na melhoria
contínua dos principais fatores que afetam a produtividade.

Na próxima seção, são apresentadas as conclusões e as contribuições deste
trabalho, além das sugestões para futuras pesquisas.
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5 CONCLUSÃO
Ainda existe uma lacuna entre a demanda de mercado e a produtividade do
desenvolvimento de software das organizações, mesmo utilizando o método ágil XP.

Vários são os fatores que afetam a produtividade do desenvolvimento de software,
como tamanho da equipe, estabilidade dos requisitos, qualidade da gestão,
habilidades e experiência da equipe, reuso de software, participação e experiência
do cliente, motivação da equipe e complexidade e tamanho do software. O método
ágil XP, por sua vez, tem características que podem afetar tais fatores.

Assim, para amenizar essas características, este trabalho propõe uma abordagem
que usa o gerenciamento do conhecimento para estabelecer um programa de
melhoria do processo de desenvolvimento de software ágil XP, visando o
aprimoramento contínuo dos principais fatores que afetam a produtividade.

Tal abordagem é composta por 09 (nove) passos executados nos níveis
organizacional e de projeto, mecanismos de apoio (pessoas, técnicas e ferramentas)
para executar esses passos e um repositório de conhecimento preliminar com
sugestões de adaptações das práticas XP para mitigar ou resolver os problemas do
processo de software que afetam os principais fatores de produtividade.

O repositório de conhecimento de melhorias do processo de software preliminar é
criado no sistema MediaWiki que promove um ambiente colaborativo, no qual todos
podem contribuir e modificar as informações. Ele permite que a organização já inicie
o programa de melhoria do processo de software aplicando em seus projetos as
práticas adaptadas e avaliando o efeito nos principais fatores de produtividade.

Antes de iniciar o programa de melhoria, a organização pode customizar tal
repositório para amplificar o efeito no seu processo de software. Durante as
iterações dos projetos, o repositório é modificado continuamente, visando o
aperfeiçoamento dos principais fatores de produtividade do desenvolvimento de
software. As modificações podem alterar as práticas XP atuais, criar novas práticas e
registrar novos problemas que afetam tais fatores.
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Os efeitos da aplicação da abordagem na melhoria dos principais fatores de
produtividade são observados de um projeto para o outro e em cada iteração por
meio do aprendizado e da contínua evolução das práticas XP aplicadas no processo
de desenvolvimento de software e armazenadas no repositório de conhecimento.

O aprendizado de um projeto é compartilhado para o âmbito organizacional. As
atualizações realizadas no repositório de conhecimento de melhorias do processo de
software são compartilhadas com os outros projetos da organização. Há uma
socialização do conhecimento e manutenção da memória corporativa.
Para demonstrar o uso da abordagem, utiliza-se, como exemplo, um processo de
desenvolvimento de software de uma organização que adota o método ágil XP.
Descreve-se como ficou esse processo transformado pelo uso da abordagem e
como ela contribui para o aperfeiçoamento dos principais fatores que afetam a
produtividade. Apresenta-se também o resultado de uma pesquisa realizada com as
pessoas que podem apoiar e promover mudanças no processo de software da
organização para coletar impressões da aplicabilidade e impactos desta abordagem
na melhoria contínua dos principais fatores que afetam a produtividade.

Ainda é prematuro dizer que a abordagem resolverá os problemas que afetam os
principais fatores de produtividade do desenvolvimento de software da organização.
Antes de qualquer conclusão, é necessário testá-la em diversos projetos e analisar
os resultados obtidos. Como isso pode demandar um tempo considerável, não faz
parte do escopo deste trabalho acompanhar a aplicação da abordagem no processo
de desenvolvimento de software da organização nem evidenciar os resultados
obtidos com relação à melhoria dos principais fatores de produtividade. Assim, fica
como trabalho futuro, o acompanhamento da aplicação da abordagem no processo
de software da organização, bem como a comprovação da sua eficácia.

Vale ressaltar que para mensurar com mais precisão a efetividade da abordagem na
melhoria dos principais fatores de produtividade do desenvolvimento de software, a
organização precisa colocar, no programa, projetos que tenham características
similares, como tamanho, complexidade, tamanho da equipe, linguagem de
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programação, etc. Os projetos de pequeno e médio porte, e de baixa complexidade
são os mais indicados. Espera-se que isso facilite a comparação entre os projetos e
a análise dos resultados obtidos.

Como trabalho futuro, sugere-se também a execução de um estudo de caso ou
experimento controlado, com e sem a utilização da abordagem proposta, a fim de
obter conclusões mais precisas sobre a evolução dos principais fatores de
produtividade do desenvolvimento de software.

Outra sugestão é expandir abordagem proposta para ser utilizada também em outros
processos de desenvolvimento de software ágil, como Scrum e Cristal. Para tal,
deve-se criar um repositório de conhecimento de melhorias do processo de software
preliminar voltado para esse propósito.

Pode-se também utilizar a abordagem proposta como base para a criação de outra
direcionada ao estabelecimento de um programa de melhoria dos principais fatores
de produtividade em processos de desenvolvimento de software que utilizam os
métodos voltados a planejamento, como RUP (Rational Unified Process).

Outra sugestão é utilizar o sistema MediaWiki para ser também um repositório de
componentes de produtos de software gerados nos projetos, além das metas de
produtividade estabelecidas ao longo do programa de melhoria do processo de
software.
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APÊNDICE A – Repositório de conhecimento de melhorias do processo de
software preliminar no sistema MediaWiki
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APÊNDICE B – Questionário da pesquisa

Caro (a) colega,

Esse questionário vai contribuir para o meu trabalho de mestrado cujo tema é
“Abordagem Dirigida ao Gerenciamento do Conhecimento para a Melhoria dos
Fatores de Produtividade do Desenvolvimento de Software Ágil XP”.

O objetivo deste trabalho é propor uma abordagem que usa o gerenciamento do
conhecimento para estabelecer um programa de melhoria do processo de
desenvolvimento de software ágil XP, visando o aprimoramento dos principais
fatores que afetam a produtividade. A abordagem é composta por: um conjunto de
passos para implementar o programa de melhoria do processo de software; alguns
mecanismos que servem de apoio à execução dos passos, como pessoas, técnicas
e ferramentas; e um repositório de conhecimento preliminar, contendo sugestões de
adaptações das práticas do método XP para mitigar ou resolver os problemas do
processo de software que afetam os principais fatores de produtividade.

O objetivo do questionário em questão é obter a sua opinião a respeito desta
abordagem. Responda com base na apresentação realizada anteriormente sobre o
objetivo, a estrutura, o conteúdo e a forma de aplicação da abordagem.

É muito importante que você responda individualmente o questionário e envie para
sheila.grave@gmail.com até o dia 06 de julho de 2012.

Agradeço a colaboração,
Sheila Grave
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Escolha apenas uma alternativa para as questões a seguir:
Pergunta

Resposta

1. Há quanto tempo você atua no

( ) Menos de 2 anos.

processo de desenvolvimento de
software da organização?

( ) De 2 anos a 4 anos.
( ) De 4 anos a 6 anos.
( ) Mais de 6 anos.

2. Você conhece a maioria dos

( ) Sim.

problemas do processo de
desenvolvimento de software da
organização que afetam os
principais fatores de
produtividade?
3. A sua organização conhece
e/ou já usou alguma abordagem
semelhante à proposta neste
trabalho, visando a melhoria dos
principais fatores que afetam a
produtividade do desenvolvimento
de software XP?
4. Você acredita que um programa
de melhoria do processo de
software, quando bem planejado e
executado, pode melhorar os
principais fatores que afetam a
produtividade do desenvolvimento
de software?
5. O uso da abordagem aumenta
o trabalho da equipe do projeto
durante o desenvolvimento do
software?

( ) Apenas alguns.

6. O apoio da equipe de processo

( ) Sim.

minimiza o trabalho da equipe do

( ) Não.

( ) Não conheço nenhum.

( ) Sim.
( ) Não.

( ) Sim.
( ) Não.
( ) Talvez.

( ) Sim.
( ) Não.

projeto no uso da abordagem.
7. A disseminação das melhorias

( ) Sim.

de processo obtidas no projeto
para o âmbito organizacional
(outros projetos) pode contribuir
para a melhoria dos principais
fatores que afetam a produtividade
do desenvolvimento de software
da sua organização?
8. O repositório de melhorias do
processo de software preliminar

( ) Não.
( ) Talvez.

( ) Sim.
( ) Não.

Comentários
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facilita a disseminação das
melhorias de processo de software
obtidas no projeto para o âmbito
organizacional (outros projetos)?
9. No processo de
desenvolvimento de software atual
da sua organização, o aprendizado
e o conhecimento de um projeto
são replicados para outros
projetos?
10. As práticas XP sugeridas no
repositório de conhecimento de
melhorias do processo de software
preliminar facilitam o início do
programa de melhoria do processo
de software?

( ) Talvez.

11. As práticas XP sugeridas no

( ) Sim.

repositório de conhecimento de
melhorias do processo de software

( ) Não.

preliminar podem minimizar/resolver

( ) Não é possível concluir.

( ) Sim.
( ) Não.
( ) Às vezes.

( ) Sim.
( ) Não.
( ) Não é possível concluir.

( ) Talvez.

os problemas que afetam os
principais fatores de produtividade
do desenvolvimento de software da
sua organização?
12. Existe algum receio da equipe

( ) Sim.

de que o repositório de

( ) Não.

conhecimento de melhorias do
processo de software atrapalhe a

( ) Um pouco.

dinâmica do trabalho?
13. A criação do repositório de

( ) Sim.

conhecimento de melhorias do
processo de software no sistema

( ) Não.

MediaWiki facilita o seu uso durante

( ) Não é possível concluir.

( ) Talvez.

o desenvolvimento de software XP?
14. O uso da abordagem propiciará

(

resultados de melhoria nos

projetos.

principais fatores que afetam a

( ) No decorrer do programa

produtividade do desenvolvimento
de software da sua organização:

de melhoria.

15. Você acha que é viável implantar

( ) Sim.

a abordagem no processo de
desenvolvimento de software da sua

( ) Não.

organização?

) Logo nos primeiros

( ) Não sei avaliar.

